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 الهداية صولأ
 

 ولٕا اًمـجزء

 

 وُمثٚمٝم٤م ورشمبٝم٤م مجٕمٝم٤م

 اًم٘م٤مؾمٛمی محدأ إقمج٤مز

 واإلومت٤مء اًمتدريس ظم٤مدم

 ))ُمئق يمٝمقد اعمحٛمدي٦م داراًمٕمٚمقم سمٛمريمزي

 

 سمف اقمتٜمك

 ؼاحل ٤منإطمس اعمٗمتل

 احلدي٨م قمٚمقم ذم واعمتخّمص اخلري٩م

 ()يمراشمٌم شم٤مؤن سمٜمقري يقؾمػ حمٛمد قمالُمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م 

 (يمراشمٌم ضمقهر، )ضمٚمست٤من اًمـٛمدارس ذفأ سمج٤مُمٕم٦م ت٤مذؾمٕوا
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 تقدیم

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 احلٛمد هلل ويمٗمك واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمد اًمرؾمؾ وظم٤مشمؿ إٟمبٞم٤مء.أُم٤مسمٕمد!

ًمإلُم٤مم  (ذح سمداي٦م اعمبتدياهلداي٦م  ) -رمحف اهلل -إن ُمـ أهؿ يمت٥م اًمٗم٘مف اًمدراؾمٞم٦م ذم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م        

وىمد طم٤مز هذا اًمٙمت٤مب ،هـ(593اعمتقرم:) -رمحف اهلل شمٕم٤ممم-يب سمٙمر اعمرهمٞمٜم٤مين يـ أيب احلسـ قمكم سمـ أره٤من اًمدسم

سم٤مهتامم اًمٕمٚمامء واقمتٜم٤مئٝمؿ ذطم٤م وشمقضٞمح٤م وشمدريس٤م قمؼم اًمٕمّمقر.ذطمف اًمٕمٚمامء اًمٙمب٤مر ووضح ُمٕمْمالشمف 

ي٤مم واًمِمٝمقر ،طمتك شمٙم٤مد وخيرضمقن أزم واًمدرريمٚمامدمدد إار،خيقض اًمٗم٘مٝم٤مء همامره وقمقيّم٤مشمف إئٛم٦مإسمر

أٓ ؾمده٤م  يم٤مٟم٧م هٜم٤مك صمٖمرة ٓسمد ُمـ متتأل ُمٙمتب٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ ذوح هذا اًمٙمت٤مب ،وًمٙمـ قمغم اًمرهمؿ ُمـ ذًمؽ

وهل أن هذه اعمٙمتب٦م يم٤مٟم٧م سمح٤مضم٦م إمم يمت٤مب جيٛمع إصقل اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم اعمرهمٞمٜم٤مين ذم 

واًمٗمحص اًمِمديد قمثرت قمغم يمت٤مب اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م  يمت٤مسمف،ورشم٥م ذم ضقئٝم٤م اًمٗمروع،وسمٕمد اًمبح٨م اًمٓمقيؾ

وـمبع ُمـ ُمٙمتب٦م )ُمٚم٧م ديقسمٜمد(ؾمٜم٦م أًمٗملم ومخس  إقمج٤مز أمحد اًم٘م٤مؾمٛمل هذا اًمذي مجع ومٞمف هذه إصقل

أوٓوأظمػما،ومل يٓمبع سمٕمدذًمؽ واًمٜمسخ٦م اًمتل طمّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤ميم٤مٟم٧م سمح٤مًم٦م يرصمك هل٤موٓشمٙم٤مد شُمـْ٘مـَرُأ ،ًمذاٟمٔمرا إمم 

ومٝم٤مأٟم٤م أىمدُمف إًمٞمٙمؿ ُمـ ضمديد وم٠مؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مبؾ ُمٜمل هذا اجلٝمد وأن ضمديد أمهٞمتف أردت أن أـمبٕمف ُمـ 

 يٜمٗمع سمف ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ ذم ؾم٤مئر اًمبالد.آُملم.

 يمتبف                                                                                                                               

 إطمس٤من احلؼ                                                                                                                            

 م.19/08/2017
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 تقريظ

 بقلم األديب صاحب التصانًف الكثريَ

 الـمىالناالسًد عبدالرشًد بو مقصىد اهلامشٌ حفظه اهلل ورعاه

 علىم اإلسالمًُ عالمه حممد يىسف بهىرٍ تاوىخريج جامعُ ال

 واألستاذمبدرسُ ابو عباس.جلستاى جىير كراتصٌ

 بطً اهلل السَّمحَ السَّحيً
َِّان اذلي كال يف نخاةّ اىلسآن/  ٍَ َِّان ال ْٔال﴿احلٍر هلل احل َْ  َنَفسَ  ـَيَ ًْ  ـِْسكَثٍ  ُكل  ٌِ ُٓ ِْ ٔا طائَِفثٌ  ٌِ ُٓ  ِِلَخََفلَّ

َِ  يِف  ي ًْ  ِِْزُرواَوِِلُ  ادلل ُٓ َم ْٔ ًْ  رََجُػٔا إِذا كَ ِٓ ًْ  إَِِلْ ُٓ الم األحٍان 211، ]اتلٔبث/ ﴾ََيَْزُرونَ  ىََػيَّ الة والطَّ [، والطَّ
ِٓا إىل اىفلّ واىفلاْث يف ك حنٍي وآٍن، وىلع آهل وأضحاةّ  األكٍالن ىلع ضير اإلنص واجلانل اذلي وجَّ

وا ٌزْب أيب حِيفث انلُّػٍان، نأٌرال اإلٌام اىربْان أيب وٌَ حتػًٓ ةإحطان، وداضث اىػيٍاء اذليَ ادخار
َ درم نخاةّ املتنيل ليحالل واحلسام، وتطخيضء األٌث ةٍطائيّ  ٌَ احلطَ غٌل ةَ أيب ةكس ٌَ مسؽيِان، و

ر إحطان. أٌا ةػر/  ٍَّ يخ حم  وأضٔهل ٌا حػاكب اجلريران، وأدص ةاذلنس ٌَ درٌائّ الشَّ
ٔه غيٍاء ْزه األٌث اضتِتاًطا ـال شم أن اىفلّ هل ماكُث م سمٔكث يف دينِا وأْاِلّ، وذلا درم

س ـيّ نررٌي ٌَ أةِاء ْزه األٌث ىلع ضاحتٓا ماليني ٌَ  واضخذساًجا وكخاةًث ودمًػا ودرًضا وحرريًطا، وحتحَّ
ان ادليَ أةٔ احلطَ غٌل ةَ أيب  الطئات واىتطييٍات، وٌَ ْؤالء اىػيٍاء اىػالً انلحسيس اإلٌام ةْس

ٔغث شاميث ال ٌريو هل يف نخب اىفلٓاء ة ٔض كس املسؽيِاين، أىَّؿ نخاةّ "اهلرايث"، والهخاب ال شم أُّ م
زاْب، وهل أٍْيث يشٓر هل ـلٓاء ْزه األٌث، نٍا كال اإلٌام اىػيين رمحّ اهلل يف رشحّ/ ٍَ  وال

ار "إن نخاب "اهلرايث" كر حتاْجج ةّ غيٍاء الطيؿ، وحفادست ةّ ـغالء اخليؿ، حىت ض
غٍرة املررضني يف ٌرارضًٓ، وـذس املطرريَ يف دلالطًٓ، ـيً يشالٔا مشخؾيني ةّ يف ك زٌان، 
ويخرارضُّٔ يف ك ماكن، وذلم لهُّٔ حاوًيا لهزن ادلكائق وجاًٌػا لسمش احللائق، ومشخٍاًل ىلع خمخار 

اًل ىلع اىفخاوي، وواـيًا خبالضث أرسار احلاوي، اكـيًا يف إحاطث احلادذات، وشاـيًا  يف أجٔبث الٔاكػات، مؤضَّ
ًطا ىلع أضٍٔل ٌتنيث، وـطٍٔل رضيٍِث، ومطائو ؽشيسة،  اًل ىلع كٔاغر ؽسيتث، ومؤضَّ كٔاغر غجيتث، وٌفطَّ

 [1/11]مقدمة الهداية: ودالئو نررية، وحسحيٍب أُيق وحسكيب حليق". 
انلاحيث نزلم، ويه نرريةٌ  ـِظًسا إىل ْزه املشايا كام اىػيٍاء برشح مطائيٓا ـأدوا حلٓا ٌَ ْزه

 [11-1/11]انظر مقدمة الهداية: ٌَ أن ُُتىص وحُػر، وغرَّ ٌِٓا "طاش نربي زاده" حٔايل أربػني رشًحا. 
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واذليَ دسَّجٔا أحاديرٓا وبئِا حاهلا ضحث وعػًفا، ـإىل اآلن ُخٍخع ٌَ ْزه املهختث ٌَ ضتػث 
ٍَّر نختٓا، وىلع رأضٓا الهخاب "ُطب السايث ألحاديد ا ٔضؿ ةَ حم هلرايث" جلٍال ادليَ غتراهلل ةَ ي

 ْ.261الشيييع املخٔىف/ 
أٌا أضٔهلا، ـٍا زنلا نطتشفٓا دادو املطائو، ٌا كام ةاضخذساجٓا أحٌر ٌَ اىػيٍاء، ـٓزا اكن َديًِا 

ٓا ىلع ركاب ْزه األٌث، ذً كام هل الشيخ إغجاز أمحر اىلاضيم ٌَ غيٍاء اهلِر، ـاضخذسجٓا ورحتٓا ونطل
حنطيًلا أُيًلا يف نخاةّ/ "أضٔل اهلرايث"، ـٍِٓجّ أُّ يطخذسج أضاًل ٌَ األضٔل اىفلٓيث، ذً يأيت ةٍطأىٍث 
مسحتٍث ىلع ْزا األضو يف غتارة ضاحب اهلرايث ميزتٌا ةاإلحاىث الاكميث، ـجشاه اهلل حػاىل جشاًء يييق 

 خبرٌخّ.
حٓا ورشحٓا يف ةػظ األٌاكَ، وىكَ غتارة الهخاب ٌا زاىج ُتخاج إىل كساءحٓا وحطحي

ٍلر إحطان احلق ٌَ أةِاء جاٌػث  يخ املفيت حم س هل غَ ضاغر اجلر أدُٔا يف اهلل ابلار اىفاعو الشَّ ٍَّ ـش
ٔده يف ضٔرة الهخاب/  م إيّل جٓ ٔده اجلتارة ٌَ ْزه انلٔايح، ذً كرَّ اىػئم اإلضالٌيث ةِٔري حاون، ـتزل جٓ

ا ٌِّ ةلساءحّ وحطحيحّ وحػييلاحّ انلاـػث وؽريْا ٌَ "أضٔل اهلرايث" ـرسحج ـيّ انلَّظ ًٌ س ـاكَن خمرو
ٍُررضني، حيد إُّ  ارضني وال ا يف حق ادلَّ أمٍٔر زاد ةٓا الهخاب حطًِا ودمااًل، وال شم أن الهخاب ٌفيٌر جرًّ

و غييًٓ ـًٓ املطائو اىفلٓيث وأحاكٌٓا نٍا أُّ يطٓو غييًٓ اضخذساج أٌراهلا ٌَ املطائو اجل ٓل ريرة يط
يف غرصُا الساَْ، ـأرجٔ ٌَ ادلارضني واملررضني أن يطخفيروا ٌَ ْزا املػني اىػزب الطائؼ؛ يك يزتوَّدوا 

 يف ـسضًٓ اىليييث ٌَ اىفلّ واىفلاْث ٌا ال يزتوَّدون ةروُّ يف حياحًٓ اىطٔييث.
، ـلتو ٌين، أوضيخّ إىل ةػظ اإلشارات -ولطج أْاًل هلزا–والشيخ إحطان احلق نٍا اغخٍر غٌلَّ  

 وكام ةٓا إكاًٌث ةاىؾًث، ـجشاه اهلل درًيا.
ٔده املتاركث يف درٌث ْزا الهخاب، وأن ئـلّ املشير ٌَ   ًَ أن يخلتو جٓ ـأضأل اهلَل اىػٌلَّ اىػظي

 اتللرم والطتاق.
 وضًل اهلل ىلع ضيرُا حمٍر وىلع آهل وضحتّ أدمػني.

 نختّ/
اشيم َٓ ٔد ال ير غترالسَّشير ةَ ٌلط  الطَّ

 2342ٌَْ ؽسة ذيلػرة  12ذلم ةـ/ و
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 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمسؿ

ؾْمَ٘م٤مطِ  يَم٤مَٟم٧ْم  إِنْ  اًْمَٖم٤مَي٦مَ  ن  أ : صؾٕا  َٓ  احْلُْٙمؿِ  د  عمَِ  يَم٤مَٟم٧ْم  نْ َوإِ  اًْمـُٛمَٖمٞم ٤م شَمـْح٧َم  شَمْدظُمُؾ  َُم٤مَوَراِئَٝم٤م إِلِ

  .شَمْدظُمُؾ 

  .اًْمُٙمؾ   يْمَثِرطُمْٙمؿُ ألًمِ  ن  أ: صؾٕا

سم٤ِمًمٜم ٞم ٦مِ  ىُمْرسَم٦مً  َيَ٘معُ  َٓ  اًْمَقُضْقءَ  ن  أ: صؾٕا  ٓ اَلةِ  ُِمْٗمَت٤مطًم٤م َيَ٘معُ  َوًَمٙمِٜم فُ  إِ   .ًمٚم ّم 

رٍ  هَمػْمُ  اَب اًْمؽُمَ  ن  أ: ٕصؾا ٓ   ُُمَٓمٝم  اَلةِ  إَِراَدةِ  طَم٤ملِ  ذِمْ  إِ   .اًمّم 

 .هُ ُيِضر  ٢مِٟم فُ ومَ  ْسِح اعمَْ  سمِِخاَلِف  اًْمَٖمْسَؾ  ُيِضر  َٓ  اًمت ْٙمَرارَ  ن  أ: صؾٕا

 .اًْمٚمرَٖم٦مِ  ْهؾِ أ ٤معِ سم٢ِممِْجَ  ْٛمعِ اجْلَ  عمُِْٓمَٚمِؼ  اًْمَقاوَ  ن  أ: صؾٕا

٦مٌ ‘‘َُم٤م’’ يَمٚمَِٛم٦مَ  ن  أ: صؾٕا   .قَم٤مُم 

 
                                                           

(1)
وهلذا اعمروم٘م٤من واًمٙمٕمب٤من شمدظمالن ذم طمٙمؿ اًمٖمسؾ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ي٠مهي٤م اًمذيـ آُمٜمقا إذا ىمٛمتؿ إمم اًمّمالة اًمخ  

 . واًمٚمٞمؾ ٓ يدظمؾ ذم طمٙمؿ اًمّمقم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  صمؿ أمتقا اًمّمٞم٤مم

(2)
 ث أص٤مسمع اًمٞمد ٕاه٤م أيمثر ُم٤م هق إصؾ ذم آًم٦م اعمسح.وهلذا:  ىمدر سمٕمض أصح٤مب احلٜمٗمٞم٦م ُم٘مدار اًمٜم٤مصٞم٦م سمثال 

 (17، ص: 2)ج: 

(3)
 (20ص:  ، 1وهلذا اًمٜمٞم٦م ذم اًمقضقء ؾمٜم٦م قمٜمدٟم٤م ًمٞمس٧م سمٗمرض. )ج:   

(4)
 (20ص:  ، 2وهلذا اًمٜمٞم٦م ذم اًمتٞمٛمؿ ومرض قمٜمدٟم٤م أيْم٤م. )ج:   

(5)
  (22ص:  ، 1ار سمّمػم همسال. )ج:  وهلذا اًمتٙمرار ذم اًمٖمسؾ ُمسٜمقن وذم اعمسح ًمٞمس سمٛمسٜمقن ٕن اعمسح سم٤مًمتٙمر 

(6)
وهلذا اًمؽمشمٞم٥م ذم اًمقضقء ؾمٜم٦م قمٜمدٟم٤م ٕن اعمذيمقر ذم أي٦م طمرف اًمقاو ومت٘متيض إقم٘م٤مب همسؾ مجٚم٦م إقمْم٤مء ُمـ  

 (22ص:   ، 1همػم ُمالطمٔم٦م اًمؽمشمٞم٥م )ج:  

(7)
قل اهلل صغم اهلل وهلذا يمؾ ُم٤م خيرج ُمـ اًمسبٞمٚملم ٟم٤مىمض ًمٚمقضقء قمٜمدٟم٤م ُمٕمت٤مدا يم٤من أو همػم ُمٕمت٤مد ٕٟمف ىمٞمؾ ًمرؾم 

ص:   ، 1قم٤مُم٦م ومتتٜم٤مول اعمٕمت٤مد وهمػمه. )ج:  (قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وُم٤م احلدث؟ ىم٤مل:  ُم٤م خيرج اًمسبٞمٚملم. ويمٚمٛم٦م ))ُم٤م(

22 ،23) 
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َٝم٤مَرةِ  َزَوالِ  ومِـْل  صم رٌ ١مَ ُمُ  اًمٜم َج٤مؾَم٦مِ  ظُمُرْوَج  ن  أ: صؾٕا  .اًْمٓم 

 .َٟمَجًس٤م َيُٙمْقنُ  َٓ  ٤مطَمَدصمً  َيُٙمْقنُ  َٓ  َُم٤م ن  أ: صؾٕا

ْ  ن  أ: صؾٕا ْٚمفُ  َٓ  ًَمِزضًم٤م يَم٤منَ  إَِذا ءَ اًمٌم   .اًمٜم َج٤مؾَم٦مُ  شَمَتَخٚم 

مِ  سمَِٛمَحؾ   ًَمْٞمَس٧ْم  اعمِْْٕمَدةَ  ن  أ: صؾٕا  .اًمد 

ـِ يَم٤مًمْ  قَم٤مَدةٌ  اًمث ٤مسم٧َِم  ن  أ: صؾٕا  .سمِفِ  ـُٛمَتَٞم٘م 

 .ـْرقًم٤مؿَم  َُمْدوُمْقعٌ  ْرَج احْلَ  ن  أ: صؾٕا

ـْلءَ  ن  أ: صؾٕا َب٥ُم  ىِمْٞمؿَ أ َُمـْخِٗمًٞم٤م يَم٤منَ  إَِذا اًمِم   .َُمَ٘م٤مَُمفُ  اًمس 

  .اًْمَٙم٤مُِمؾِ  وَمْردُ  سمِفِ  ُيَرادُ  ـْمٚمَِؼ أ إَِذا اًْمـُٛمْٓمَٚمَؼ  ن  أ: صؾٕا

                                                           
(1)

وهلذا يٜم٘مض اًمقضقء قمٜمدٟم٤م اًمدم واًم٘مٞمح إذا ظمرضم٤م ُمـ اًمبدن ومتح٤موزا إمم ُمقضع يٚمح٘مف طمٙمؿ اًمتٓمٝمػم واًم٘ملء  

 (23ص:  ، 1ُمؾء اًمٗمؿ. )ج:  

(2)
 (24ص: ، 1اًم٘ملء اًم٘مٚمٞمؾ واًم٘مٓمرة واًم٘مٓمرشم٤من ُمـ اًمدم ًمٞمس٧م سمٜمجس٦م ٕاه٤م ًمسٞم٧م سمحدث. )ج:  ذاوهل 

(3)
 (25ص: ، 1وهلذا إن ىم٤مء اعمتقيض سمٚمٖمام ومٖمػم ٟم٤مىمض قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم. )ج:  

(4)
قمٜمد اًمِمٞمخلم ٕن اعمٕمدة إن ؾم٤مل سم٘مقة ٟمٗمسف يٜم٘مض اًمقضقء وإن يم٤من ىمٚمٞمال  ُم٤مئٕم٤م إن ىم٤مء اعمتقيض دُم٤م وهلذا 

 )25ص: ، 1ًمٞمس٧م سمٛمحؾ اًمدم ومٞمٙمقن ُمـ ىمرطم٦م ذم اجلقف.)ج: 

(5)
  زيؾ ًمس٘مط ٕن آضٓمج٤مع ؾمب٥م  إمم رء ًمقا وُمستٜمداأ وُمتٙمئ٤مأ وهلذايٜم٘مض اًمقضقء اًمٜمقم ُمْمٓمجٕم٤م 

 )25ص: ، 1)ج: . يٕمرى قمـ ظمروج رء قم٤مدة يم٤معمتٞم٘مـ سمف ٓؾمؽمظم٤مء اعمٗم٤مصؾ ومال

(6)
ومٞمف ُمـ اجلرح سمخالف اًمٚمحٞم٦م وم٢مٟمف جي٥م  عم٤م صقل ؿمٕمره٤مأسمٚمغ اعم٤مء  إذا ة ىمبؾ ذوائبٝم٤مأاعمر جي٥م قمغم ٓ وهلذا 

 )31ص: ، 1ٕٟمف طمرج ومٞمف. )ج:  صمٜم٤مئٝم٤مأإيّم٤مل اعم٤مء إمم 

(7)
جي٥م اًمٖمسؾ سم٤مًمت٘م٤مء اخلت٤مٟملم ُمـ همػم إٟمزال ٕٟمف ؾمب٥م اإلٟمزال وٟمٗمسف يتٖمٞم٥م قمـ سمٍمه وىمد خيٗمك قمٚمٞمف  وهلذا 

 )31ص: ، 1)ج: . يمذا اإليالج ذم اًمدسمر ًمٙمامل اًمسببٞم٦مًم٘مٚمتف ومٞم٘م٤مم ُم٘م٤مُمف و

(8)
جيقز سمامء اقمتٍم ُمـ  سم٤مر واًمبح٤مر وٓامء اًمسامء وإودي٦م واًمٕمٞمقن أوُمـ صمؿ دمقز اًمٓمٝم٤مرة ُمـ إطمداث سم 

 سمف( جيقز ٓ سم٤مب اعم٤مء اًمذي جيقز سمف اًمقضقء وُم٤م، 33ص: ، 1)ج:  اًمِمجر واًمثٛمر ٕٟمف ًمٞمس سمامء ُمٓمٚمؼ



7 

 

ْ أ: صؾٕا  ن  اؾْمَؿ اًمٌم 
ِ
 .طُمْٙمُٛمفُ  َيْبَ٘مك سَم٤مىِمًٞم٤م يَم٤منَ  إَِذا ء

ـْ َضُ ن  احْلُرْ أ: صؾٕا  .اًمٜم َج٤مؾَم٦مُ  ْوَرِه٤َمَُم٦َم ًَمْٞمَس٧ْم ُِم

 .اًمٜم َج٤مؾَم٦مِ  طُمْٙمؿُ  ًَمـَٝم٤م ُيْٕمَٓمك َٓ  َُمْٕمَداِه٤َم ومِـْل  يَم٤مَٟم٧ْم  إَِذا اًمٜم َج٤مؾَم٦مَ  ن  أ: صؾٕا

َس  شُمْقضِم٥ُم  َٓ  اًمٓم ٤مِهرَ  اًمّٓم٤مِهرِ  ُُماَلىَم٤مةَ  ن  أ: صؾٕا  .اًمت ٜمَجر

 اَم ّن اظْمتاَِلَف اًْمُٕمٚمَ أ: صؾٕا
ِ
 .شَمـْخِٗمْٞمًٗم٤م ُيْقِرُث  ء

ْ أ: صؾٕا ْوَرِة َيتَ  إَِذا ءَ ن  اًمٌم  ُ رُ صَمَب٧َم سم٤ِمًمض   .سمَِ٘مْدِرَه٤م َ٘مد 

.اًْمَٕملْمِ  سمِٜمَِجسِ  ًَمْٞمَس  وَمُٝمقَ  سمِفِ  ُيٜمَْتَٗمعُ  َُم٤م ن  أ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

 وأاعمد واعم٤مء اًمذي اظمتٚمط سمف اًمزقمٗمران  وص٤مومف يمامءأطمد أقز اًمٓمٝم٤مرة سمامء ظم٤مًمٓمف رء ـم٤مهر ومٖمػم جي وهلذا 

ٟمف مل يتجدد ًمف اؾمؿ قمغم طمدة وإض٤مومتف إمم أيرى  ٓأإؿمٜم٤من ٕن اؾمؿ اعم٤مء سم٤مق قمغم اإلـمالق  وأاًمّم٤مسمقن 

 (35 ،34ص: ، 1اًمٕملم. )ج:  وأ اًمزقمٗمران يم٢مض٤مومتف إمم اًمبػم

(2)
ًمٙمٜمٝم٤م  وإن يم٤مٟم٧م طمراُم٤م ٕاه٤م يٜمجسف يم٤مًمبؼ واًمذسم٤مب واًمزٟم٤مسمػم ًمٞمس ًمف ٟمٗمس ؾم٤مئٚم٦م ذم اعم٤مء ٓ ت ُم٤موُمـ صمؿ ُمق 

 (37ص: ، 1ًمٞمس٧م سمٜمجس٦م. )ج: 

(3)
 يٗمسده يم٤مًمسٛمؽ واًمْمٗمدع واًمرسـم٤من ٕٟمف ُم٤مت ذم ُمٕمدٟمف ومال يٕمٞمش ذم اعم٤مء ومٞمف ٓ ن ُمقت ُم٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (37ص: ، ٦1م طم٤مل حمٝم٤مدُم٤م. )ج: خيرج طمٙمؿ سمٞمْم طمٙمؿ اًمٜمج٤مؾم٦م وقمغم هذايٕمٓمك ًمف 

(4)
ص: ، 1)ج:  وهل رواي٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ـمٝمقر، ىم٤مل حمٛمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم: إن اعم٤مء اعمستٕمٛمؾ ـم٤مهر همػم وهلذا 

38) 

(5)
ص: ، 1سمٜمج٤مؾم٦م ظمٗمٞمٗم٦م عمٙم٤من آظمتالف. )ج:  وهلذا ىم٤مل: أسمقيقؾمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمٙمقن اعم٤مء اعمستٕمٛمؾ ٟمجس٤م 

38) 

(6)
 زال قمـ اًمٕمْمق ٕن ؾم٘مقط طمٙمؿ آؾمتٕمامل ىمبؾ آٟمٗمّم٤مل ًمٚمضورة وٓ اعم٤مء ُمستٕمٛمال يمام يّمػم وهلذا 

 (39ص: ، 1ضورة سمٕمده. )ج: 

(7)
 (41 ،40ص:  1: ًمٞمس اًمٙمٚم٥م ٟمجس اًمٕملم ٕٟمف يٜمتٗمع سمف طمراؾم٦م واصٓمٞم٤مدا. )ج: وُمـ صمؿ 
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 طَمَّمَؾ سمٌَِمْ  إَِذا ْ٘مُّمْقدَ ن  اعمَْ أ: صؾٕا
ٍ
ؿْمؽِمَ  وَماَل  ء ِٓ هِ  اطِ َُمْٕمٜمَك   .هَمػْمِ

سَم٤مغِ  َيْٓمُٝمُرضِمْٚمُدهُ  َُم٤م ن  أ: صؾٕا يَم٤مةِ  َيْٓمُٝمرُ  سم٤ِمًمد   .سم٤ِمًمذ 

ْ أ: صؾٕا ْ  إَِذا ءَ ن  اًمٌم  ـْ  مَل   . .اًْمـَٛمْقُت  ٚمرفُ َيِ  َٓ  طَمَٞم٤مةٌ  ومِْٞمفِ  َيُٙم

ْٔ  َُمَس٤مِئَؾ  ن  أ: صؾٕا َب٤معِ  قَمَٚمـك َُمْبٜمِٞم ٦مٌ  سَم٤مرِ ا ْٔ  اشم    .اًْمِ٘مَٞم٤مسِ  ُدْونَ  صَم٤مرِ ا

ْوَرةِ  قَمْٗمًقا ضُمِٕمَؾ  اًْمَ٘مٚمِْٞمَؾ  ن  أ: صؾٕا ُ  .ًمِٚمض 

دٍ  قِمٜمْدَ  ـَم٤مِهرٌ  ًَمـْحُٛمفُ  ُيْؤيَمُؾ  َُم٤م سَمْقَل  ن  أ: صؾٕا َٟمِجٌس  ُُمـَحٛم   .قِمٜمَْدُهـَٛمـ٤م و 

 .طَمٜمِْٞمَٗم٦مَ  سمِـْل أَيـُجْقُزقِمٜمْدَ  َٓ  سم٤ِمًْمـُٛمْحَرمِ  اًمت َداِوَي  ن  أ: صؾٕا

ـْلءَ  ن  أ: صؾٕا  .طُمْٙمَٛمفُ  ظُمذُ ٠مْ يَ  ؿَمْٞمًئ٤م قَم٤مَدَل  إَِذا اًمِم 

                                                           
(1)

ُمٕمٜمك  يب٤م ٕن اعم٘مّمقد يّمؾ سمف ومالشمؽم وأدسم٤مغ وإن يم٤من شمِمٛمٞمس٤م  يٛمٜمع اًمٜمتـ واًمٗمس٤مد ومٝمق ن ُم٤مأوُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (41ص: 1يدسمع واًمِمس٨م ٟمب٧م ـمٞم٥م اًمرائح٦م. )ج:  ورق ؿمجر ٓؿمؽماط همػمه يم٤مًم٘مرط وهق

(2)
 .سم٤مًمدسم٤مغ اًمٙمٚم٥م يٓمٝمر سم٤مًمذيم٤مة ٕٟمف يٓمٝمر ن ضمٚمدأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(3)
 (41ص:  1ة. )ج: اعمقت زوال احلٞم٤م اعمقت إذا يٚمٝمام طمٞم٤مة ومٞمٝمام ومال ـم٤مهر ٕٟمف ٓ وهلذا: ؿمٕمر اعمٞمت٦م وقمٔمٛمٝم٤م 

(4)
 (41ص:  1ُمـ اعم٤مء ـمٝم٤مرة هل٤م. )ج:  ومٞمٝم٤م ٟمج٤مؾم٦م ٟمزطم٧م ويم٤من ٟمزح ُم٤م وىمٕم٧م ذم اًمبئر وُمـ صمؿ إذا 

(5)
اًمٖمٜمؿ مل شمٗمسد اعم٤مء اؾمتحس٤مٟم٤م ٕن آسم٤مر  وأسمٕمرشم٤من ُمـ سمٕمر اإلسمؾ  وأسمٕمرة  إن وىمٕم٧م ومٞمٝم٤م ن اًمبئرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ًمٚمضورة. )ج:  اًمريح ومٞمٝم٤م ومجٕمؾ اًم٘مٚمٞمؾ قمٗمقا ومتٚم٘مٞمٝم٤م طمقهل٤مرؤوس طم٤مضمزة واعمقار شمبٕمر  اًمٗمٚمقات ًمٞمس٧م هل٤م

 (42 ،41ص:  1

(6)
اهلل شمٕم٤ممم ، وىم٤مل حمٛمد  يب يقؾمػ رمحٝمامأيب طمٜمٞمٗم٦م وأإن سم٤مًم٧م ذم اًمبئر ؿم٤مة ٟمزح اعم٤مء يمٚمف قمٜمد اًمِمٞمخلم  وهلذا 

 (42ص:  1ن يٙمقن ـمٝمقرا. )ج: أهمٚم٥م قمغم اعم٤مء ومٞمخرج ُمـ  يٜمزح إذا رمحف اهلل شمٕم٤ممم : ٓ

(7)
 (42ص:  1يٕمرض قمـ احلرُم٦م. )ج:  يؾ ذب سمقل اإلسمؾ ًمٚمتداوي قمٜمده ٕٟمف يتٞم٘مـ سم٤مًمِمٗم٤مء ومٞمف ومال ٓ وهلذا 

(8)
سمرص ٟمزح ُمٜمٝم٤م قمنمون دًمقا إمم أؾم٤مم  وأصٕمقة  وأؾمقداٟمٞم٦م  وأقمّمٗمقرة  وأن اًمبئر إن ُم٤مشم٧م وم٤مرة أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ظمرضم٧م أُم٤مشم٧م ذم اًمبئر و ٟمف ىم٤مل: ذم اًمٗم٤مرة إذاأٟمس ريض اهلل قمٜمف أصٖمره٤م حلدي٨م أاًمدًمق و صمالصملم سمحس٥م يمؼم

ص:  1ظمذت طمٙمٛمٝم٤م. )ج: ٠مقمنمون دًمقا واًمٕمّمٗمقر وٟمحقه٤م شمٕم٤مدل اًمٗم٤مرة ذم اجلث٦م وم ُمـ ؾم٤مقمتف يٜمزح ُمٜمٝم٤م

42، 43) 
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ِؽ  َيُزْوُل  َٓ  اًْمَٞمـِ٘ملْمَ  ن  أ: صؾٕا  .سم٤ِمًمِم 

ـْلءَ  ن  أ: صؾٕا  .قَمَٚمْٞمفِ  سمِفِ  ُيـَح٤مُل  فَم٤مِهًرا ؾَمَبًب٤م ًَمفُ  يَم٤منَ  إِنْ  اًمِم 

ْٞمَئلْمَ  ن  أ: صؾٕا  .َص٤مطِمَبفُ  طُمْٙمؿَ  طَمُدُهـَٛمـ٤مأ ظُمذُ ٠ميَ  َواطِمًدا ظَمُذُهـَٛمـ٤م٠مَوُمَ  ـ٤مَُمْقًمُِدُهـٛمَ  يَم٤منَ  إَِذا اًمِم 

دَ  َُم٤م ن  أ: صؾٕا ـْ  شَمَقًم   .ـَم٤مِهرٌ  ْيًْم٤مأ وَمُٝمقَ  ـَم٤مِهرٍ  ُِم

ـْلءَ  ن  أ: صؾٕا  .ْوممى ٕسم٤ِم اًْمـُحْٙمؿِ  َذًمَِؽ  ومِـْل  َيْدظُمُؾ  ُدْوَٟمفُ  ُهقَ  ومِْٞمَٛمـ٤م طُمْٙمؿَ  ًَمفُ  يَم٤منَ  إَِذا اًمـِم 

دَ  َُم٤م ن  أ: صؾٕا ـْ  شَمَقًم   .َٟمِجٌس  ْيًْم٤مأوَمُٝمقَ  َٟمِجسٍ  ُِم

٦مَ ٕا شَمَٕم٤مُرَض  ن  أ: صؾٕا َؽ  ُيْقِرُث  َواًْمـُحْرَُم٦مِ  اإِلسَم٤مطَم٦مِ  ومِـْل  ِدًم  ح٤مسَم٦مِ  (َويَمَذااظْمتاَِلُف 2.) اًمِم   اًمّم 

 .ضْمـَٛمِٕملْمَ أ قَمٜمُْٝمؿْ  اهللُُ َرِضـَل 

                                                           
(1)

يم٤مٟمقا  صالة يقم وًمٞمٚم٦م إذا قم٤مدواأوىمٕم٧م ومل يٜمتٗمخ  كيدري ُمت همػمه٤م وٓ وأإن وضمدوا ذم اًمبئر وم٤مرة  وهلذا 

ي٤مم أصالة صمالصم٦م  قم٤مدواأشمٗمسخ٧م  وأاٟمتٗمخ٧م  ص٤مسمف ُم٤مؤه٤م وإن يم٤مٟم٧م ىمدأيمؾ رء  همسٚمقاُمٜمٝم٤م و شمقضؤا

اه٤مُمتك وىمٕم٧م ٕن أ يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مٓ: ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ إقم٤مدة رء طمتك يتح٘م٘مقاأقمٜمد  وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م وهذا

 (44 ،43ص:  1يزول سم٤مًمِمؽ. )ج:  اًمٞم٘ملم ٓ

(2)
ف اهلل شمٕم٤ممم سم٢مقم٤مدة صالة يقم وًمٞمٚم٦م ذم صقرة قمدم آٟمتٗم٤مخ وصالة طمٜمٞمٗم٦م رمح سمقأوهلذا ىم٤مل اإلُم٤مم إقمٔمؿ  

اًمقىمقع ذم اعم٤مء ومٞمح٤مل  وهق فم٤مهرا اًمتٗمسخ ٕن اعمقت شمٚمؽ اًمٗم٤مرة ؾمبب٤م وأي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م ذم صقرة آٟمتٗم٤مخ أصمالث 

 (44ص:  1سمف قمٚمٞمف. )ج: 

(3)
 (44ص: ٤1م طمٙمؿ ص٤مطمبف. )ج: طمدمهأ ظمذ٠ميتقًمدان ُمـ حلٛمف وم وُمـ صمؿ قمرق يمؾ رء ُمٕمتؼم سمسؤره ٕاهام 

(4)
 يؤيمؾ حلٛمف ـم٤مهر ٕن اعمختٚمط سمف اًمٚمٕم٤مب وىمد شمقًمد ُمـ حلؿ ـم٤مهر ويدظمؾ ذم هذا دُمل وُم٤مرا١ٔموُمـ صمؿ ؾم 

 (45 ،44ص:  1اجلقاب اجلٜم٥م واحل٤مئض واًمٙم٤مومر . )ج: 

(5)
ره ١ميّمٞمبف ؾم ٤مًمثٚم٨م وماميّمٞمبف سمقًمف يٓمٝمر سم إئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م ٕن ُم٤م قمٜمد يٖمسؾ اإلٟم٤مء ُمـ وًمقغ اًمٙمٚم٥م صمالصم٤م وهلذا 

 (45ص:  1اًمقارد قمغم اًمسبع حمٛمقل قمغم اسمتداء اإلؾمالم. )ج:  وإُمر ،دوٟمف أومم وهق

(6)
 (45ص: 1اًمبٝم٤مئؿ ٟمجس ٕن حلٛمٝم٤م ٟمجس وُمٜمف يتقًمد اًمٚمٕم٤مب. )ج:  ر١موُمـ صمؿ ؾم 

(7
 (46ص:  1احلامر واًمبٖمؾ ُمِمٙمقك ومٞمف. )ج:  ر١موُمـ صمؿ ؾم
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َح٤مسَم٦مُ  سمِفِ  َوقَمِٛمَٚم٧ْم   َُمِْمُٝمْقًرا يَم٤منَ  إَِذا اًْمـَحِدْي٨َم  ن  أ: صؾٕا َي٤مَدةُ  سمِفِ  َيِّمحر  اًمّم   .اًْمٙمَِت٤مِب  قَمَٚمـك اًمز 

ـِ  سُمد   وَماَل  طَمِ٘مْٞمَ٘م٦مً  صَم٤مسمًِت٤م يَم٤منَ  إَِذا اًْمَٕمْجزَ  ن  أ: صؾٕا  .اقْمتَِب٤مِرهِ  ُِم

 .شمٕم٤ممم اهلل فرمح طَمٜمِْٞمَٗم٦مَ  سمِـْل أ شَمْ٘مِدْيًراقِمٜمْدَ  ىَم٤مِدرٌ  اًمٜم ٤مِئؿَ  ن  أ: صؾٕا

ـْ  سُمد   وَماَل  اًمت ْٓمِٝمػْمِ  ًَم٦مُ آ يَم٤منَ  َُم٤م ن  أ: صؾٕا  .َٟمْٗمِسفِ  ومِـْل  ـَمَٝم٤مَرشمِفِ  ُِم

ِؼ  ِي أاًمر   هَم٤مًم٥َِم  ن  أ: صؾٕا  .يَم٤مًْمـُٛمَتَح٘م 

ٓ   طُمْٙمُٛمفُ  َيُزْوُل  وَماَل  طَمِ٘مْٞمَ٘م٦مً  صَم٤مسمًِت٤م يَم٤منَ  إَِذا اًْمَٕمْجزَ  ن  أ: صؾٕا  .ُِمْثٚمِفِ  سمَِٞمِ٘ملْمٍ  إِ

 .اًْمِٕمْٚمؿِ  سمُِدْونِ  ىُمْدَرةَ  َٓ  ٟم فُ أ: صؾٕا

رَ  ن  أ: صؾٕا َ  .ُُمْسِ٘مطٌ  اًمض 

                                                           
(1)

 يتٞمٛمؿ حلدي٨م اجلـ وهق سمف وٓ ٠مٟمبٞمذ اًمتٛمر يتقض إٓ  شمٕم٤ممم: إن اعمتقيض إن مل جيدطمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل سمقأىم٤مل  وًمذا 

 (48 ،47ص:  1ُمِمٝمقر قمٛمٚم٧م سمف اًمّمح٤مسم٦م وسمٛمثٚمف يزاد قمغم اًمٙمت٤مب. )ج: 

(2)
يب طمٜمٞمٗم٦م أ يٛمرضف يتٞمٛمؿ سم٤مًمّمٕمٞمد وإن يم٤من ذم اعمٍم قمٜمد وأن ي٘متٚمف اًمؼمد أوُمـ صمؿ ظم٤مف اجلٜم٥م إن اهمتسؾ  

 (50 ،49ص:  1سمد ُمـ اقمتب٤مره. )ج:  ٕن اًمٕمجز صم٤مسم٧م طم٘مٞم٘م٦م ومال هلام ظمالوم٤م رمحف اهلل شمٕم٤ممم

(3)
 (سم٤مب اًمتٞمٛمؿ ،53ص:  1ُمر اًمٜم٤مئؿ اعمتٞمٛمؿ قمغم اعم٤مء سمٓمؾ شمٞمٛمٛمف قمٜمده. )ج:  طمتك ًمق 

(4)
 (53ص:  1سمّمٕمٞمد ـم٤مهر. )ج:  يتٞمٛمؿ إٓ ٓ وهلذا 

(5)
 ُمروي قمـ  إمم آظمر اًمقىم٧م وهذا ظمر اًمّمالة طمتام١ميرضمقه أن ي ن ًمٕم٤مدم اعم٤مء وهقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(53ص:  1ي يم٤معمتح٘مؼ. )ج: أاًمِمٞمخلم ذم همػم رواي٦م إصقل ٕن هم٤مًم٥م اًمر

(6)
يزول  ظمػم إمم آظمر اًمقىم٧م ذم فم٤مهر اًمرواي٦م ٕن اًمٕمجز صم٤مسم٧م طم٘مٞم٘م٦م ومال٠م٥م اًمتوُمـ صمؿ ًمٕم٤مدم اعمذيمقر آٟمٗم٤م يستح 

 (53ص:  1سمٞم٘ملم ُمثٚمف . )ج:  طمٙمٛمف إٓ

(7)
اهلل  يب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمامأاعم٤مء ذم رطمٚمف ومتٞمٛمؿ وصغم صمؿ ذيمر اعم٤مء مل يٕمده٤م قمٜمد اًمٓمروملم )ٟمز  وُمـ صمؿ إذا 

 (55ص:  1)ج: (شمٕم٤ممم

(8)
 جيزيف اًمتٞمٛمؿ ًمتح٘مؼ اًم٘مدرة وٓ سمثٛمـ اعمثؾ قمٜمده صمٛمٜمف ٓ ن يٕمٓمٞمف إٓأ أيبن ُمع رومٞم٘مف ُم٤مء وٟمف إن يم٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (56ص:  1)ج: ۔يٚمزُمف حتٛمؾ اًمٖمبـ اًمٗم٤مطمش ٕن اًمضر ُمس٘مط
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 .َراومًِٕم٤م َٓ  َُم٤مٟمًِٕم٤م قَمْٝمدٌ  اًْمـُخػ   ن  أ: صؾٕا

ـِ  َُمْٕمُدْوٌل  ُهقَ  َُم٤م ن  أ: صؾٕا عُ  سمِفِ  َوَردَ  َُم٤م ضَمـِٛمْٞمعُ  يراقمل اًْمِ٘مَٞم٤مسِ  قَم ْ  .اًمنم 

َٗمرِ  ُرظْمَّم٦مَ  ن  أ: صؾٕا  .سمُِدْوٟمِفِ  شَمْبَ٘مك َٓ  اًمس 

عِ  شَمْ٘مِدْيرَ  ن  أ: صؾٕا ْ هِ  إًِْمـَح٤مَق  ُيْٛمٜمَعُ  اًمنم   .سمِفِ  هَمػْمِ

 .ىَم٤مًمِعٌ  اًْمـَٛمـ٤مٟمِعَ  ن  أ: صؾٕا

ـْلءَ  ن  أ: صؾٕا  .َٔم٦مً ُُمَٖمٚم   شَمُٙمْقنُ  سمِفِ  َُمْ٘مُٓمْقعٍ  سمَِدًمِْٞمؾٍ  َٟمَج٤مؾَم٦مٌ  صَمَبَت٧ْم  إَِذا اًمِم 

لْمِ  شَمَٕم٤مُرَض  ن  أ: صؾٕا   َٟمَج٤مؾَم٦مِ  ومِـْل  اًمٜم ّم 
ٍ
 .شمٕم٤مممى  اهلل رمحف طَمٜمِْٞمَٗم٦مَ  سمِـْل أ قِمٜمْدَ  اًمت ْخِٗمْٞمَػ  ُيْقضِم٥ُم  ؿَمـْلء

 

ْوعٌ  َذانِ ٕا شَمْٙمَرارَ  ن  أ: صؾٕا  .اإِلىَم٤مَُم٦مِ  ُدْونَ  َُمنْمُ

                                                           
(1)

 (57ص:  1سمحدث ؾم٤مسمؼ. )ج:  ظمر ٠ٓموُمـ صمؿ جيقز اعمسح قمغم اخلٗملم سمحدث ُمت 

(2)
جيقزقمغم سم٤مـمـ اخلػ وقم٘مبف وؾم٤مىمف ٕٟمف ُمٕمدول سمف قمـ اًم٘مٞم٤مس. )ج:  وُمـ صمؿ اعمسح قمغم اًمٔم٤مهر طمتؿ طمتك ٓ 

 (58ص:  1

(3)
شمب٘مك  دة اإلىم٤مُم٦م ٟمزع ٕن رظمّم٦م اًمسٗمر ُٓمس٤مومر إن اؾمتٛمؾ ُم ىم٤مم وهقأ ن اعم٤مؾمح قمغم اخلٗملم ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (60ص:  1سمدوٟمف. )ج: 

(4)
ي٤مم صمؿ اًمزائد واًمٜم٤مىمص اؾمتح٤مض٦م ٕن شم٘مدير اًمنمع أيمثره قمنمة أي٤مم وًمٞم٤مًمٞمٝم٤م وأىمؾ احلٞمض صمالصم٦م أوُمـ صمؿ:  

 (63 ،62ص:  1يٛمٜمع إحل٤مق همػمه سمف. )ج: 

(5)
سمف يم٤مخلؾ وُم٤مء اًمقرد ٕن اعم٤مئع ىم٤مًمع  تٝم٤موُمـ صمؿ جيقز شمٓمٝمػم اًمٜمج٤مؾم٦م اعم٤مء وًمٙمؾ ُم٤مئع ـم٤مهر يٛمٙمـ إزاًم 

(72 ،71ص:  1واًمٓمٝمقري٦م سمٕمٚم٦م اًم٘مٚمع واإلزاًم٦م. )ج: 

(6)
إؿمٞم٤مء صمبت٧م  وُمـ صمؿ اًمدم واًمبقل واخلٛمر وظمرء اًمدضم٤مج وسمقل احلامر ٟمجس سمٜمج٤مؾم٦م همٚمٞمٔم٦م ٕن ٟمج٤مؾم٦م هذا 

 (75ص:  1سمدًمٞمؾ ُم٘مٓمقع سمف.)ج: 

(7)
 1صم٤مر. )ج: ٔسمقل اًمٗمرس ًمتٕم٤مرض ا ويمذا(75ص:  1)ج:  ٗم٦ميمؾ حلٛمف ٟمجس سمٜمج٤مؾم٦م ظمٗمٞم١مي وُمـ صمؿ سمقل ُم٤م 

 (76ص: 
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 .ًمإِْلِقْماَلمِ  َذانَ ٕا ن  أ: صؾٕا

ىَم٤مَُم٦مَ  ًماِْلِؾْمتِْحَْم٤مرِ  َذانَ ٕا ن  أ: صؾٕا قْماَلمِ  َواإْلِ وْمتَِت٤مِح  إِلِ ِ ْٓ  .ا

سْمعَ  ن  أ: صؾٕا  .اًْمَٙمَٛمـ٤مَل  طِمَٙم٤مَي٦مَ  َيـْحٙمِْل  اًمرر

ـْلءَ  ن  أ: صؾٕا َٛمـ٤م اًمِم   .ُِمٜمْفُ  ىَمؾ  أ ُيَ٘م٤مسمُِٚمفُ  َُم٤م يَم٤منَ  إَِذا سم٤ِمًْمَٙمْثَرةِ  ُيْقِصُػ  إِٟم 

  ُرسْمعَ  ن  أ: صؾٕا
ِ
ـْلء  .يُمٚم فِ  َُمَ٘م٤ممَ  َيُ٘مْقمُ  اًمِم 

  شَمْركَ  ن  أ: صؾٕا
ِ
ـْلء  .شَمْريًم٤م َيُٙمْقنُ  َٓ  ظَمَٚمٍػ  إِمَم  اًْمِم 

 .اًْمُقؾْمعِ  سمَِحْس٥ِم  اًمت ْٙمٚمِْٞمَػ  ن  أ: صؾٕا

                                                                                                                                                                             
(1)

ن يٕم٤مد إذان دون اإلىم٤مُم٦م ٕن شمٙمرار إذان ُمنموع دون اإلىم٤مُم٦م. )ج: أىم٤مم وم٤مٕؿمبف أذن اجلٜم٥م وأ وُمـ صمؿ إذا 

 (يمت٤مب اًمّمالة ،91ص:  1

(2)
 1الم وىمبؾ اًمقىم٧م دمٝمٞمؾ. )ج: ذن ًمّمالة ىمبؾ دظمقل وىمتٝم٤م ويٕم٤مد ذم اًمقىم٧م ٕن إذان ًمإلقم١مي وُمـ صمؿ ٓ 

 (91ص: 

(3)
ٕن إذان ٓؾمتحْم٤مر اًمٖم٤مئبلم واًمروم٘م٦م  ايمتٗمك سم٤مإلىم٤مُم٦م ضم٤مز وُمـ صمؿ إن شمرك اعمس٤مومر إذان واإلىم٤مُم٦م يٙمره وًمق 

 (92ص:  1طم٤مضون واإلىم٤مُم٦م إلقمالم آومتت٤مح وهؿ إًمٞمف حمت٤مضمقن. )ج: 

(4)
اهلل  يب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمامأ) ّمالة قمٜمد اًمٓمروملمشمٕمٞمد اًم صمٚمثٝم٤م وأوُمـ صمؿ إن صٚم٧م ورسمع ؾم٤مىمٝم٤م ُمٙمِمقف  

 سم٤مب ذوط اًمّمالة اًمتل شمت٘مدُمٝم٤م( ،93ص:  1)ج:  (شمٕم٤ممم

(5)
ىمؾ ُمـ اًمٜمّمػ. )ج: أشمٕمٞمد إن يم٤من  ٓ ومقق إاه٤م يقؾمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمسئٚم٦م اعمذيمقرة ومٞمام سمقأوُمـ صمؿ ىم٤مل  

 (93ص:  1

(6)
 صغم قمري٤مٟم٤م ٓ يّمكم ومٞمف وًمق ُمٜمف ـم٤مهرا يمثرأ وأؾم٦م إن يم٤من رسمع اًمثقب يزيؾ سمف اًمٜمج٤م وُمـ صمؿ مل مل جيد اعمّمكم ُم٤م 

 (95 ،94ص:  1جيزيف ٕن رسمع اًمٌمء ي٘مقم ُم٘م٤مم يمٚمف. )ج: 

(7)
طمد ىمقزم أ ىمؾ ُمـ اًمرسمع ومٙمذًمؽ قمٜمد حمٛمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم وهقأوُمـ صمؿ إن يم٤من اًمٓم٤مهر ذم اعمسئٚم٦م اعمذيمقرة آٟمٗم٤م  

اًمّمالة ومٞمف شمرك ومرض واطمد، وذم اًمّمالة قمري٤مٟم٤م شمرك اًمٗمروض وقمٜمد اًمِمٞمخلم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٕن ذم 

إومْمؾ ٕن شمرك  ن يّمكم ومٞمف وهقأن يّمكم قمري٤مٟم٤م وسملم أاهلل شمٕم٤ممم يتخػم سملم  يب يقؾمػ رمحٝمامأيب طمٜمٞمٗم٦م وأ

 (97ص:  1يٙمقن شمريم٤م. )ج:  اًمٌمء إمم ظمٚمػ ٓ
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ؾْمتِْخَب٤مرَ  ن  أ: صؾٕا ِ ْٓ ي وَمْقَق  ا  .اًمت َحر 

 .ىمبٚمف اًمـٛمؤدي ٟم٘مص همػم ُمـ اضم٥مو يست٘مبؾ ومٞمٛمـ٤م سم٤مٓضمتٝم٤مد اًمٕمٛمؾ نأ: صؾٕا

ٜم٦َمِ  اؾْمؿُ  ُيْٓمَٚمُؼ  ىَمدْ  ٟم فُ أ: صؾٕا ٜم ٦مِ  ُوضُمْقسُمفُ  صَمَب٧َم  َُم٤م قَمَٚمـك اًمس   .سم٤ِمًمسر

 .اًْمـُٛمَٖم٤مَيَرةَ  َيْ٘مَتيِض  اًْمَٕمْٓمَػ  ن  أ: صؾٕا

مٌ  اًمٜم ْٗمَل  ن  أ: صؾٕا صْمَب٤مِت  قَمَٚمـك ُُمَ٘مد   .اإْلِ

قْماَلمِ  َٞمدِ اًمْ  َروْمعَ  ن  أ: صؾٕا  .َصؿ  ٕا إِلِ

.ًُمَٖم٦مً  اًمت ْٕمٔمِْٞمؿُ  ُهقَ  اًمت ْٙمبػِْمَ  ن  أ: صؾٕا

                                                                                                                                                                             
(1)

هق اًمّمحٞمح ٕن  ومٗمرضف إص٤مسم٦م ضمٝمتٝم٤م بٚم٦م وُمـ يم٤من هم٤مئب٤من ُمـ يم٤من سمٛمٙم٦م ومٗمرضف إص٤مسم٦م قملم اًم٘مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (97ص:  1اًمتٙمٚمٞمػ سمحس٥م اًمقؾمع . )ج: 

(2)
 ل قمٜمٝم٤م ٠ٓمًمف قمٜمٝم٤م اضمتٝمد وإن يم٤من سمحضشمف ُمـ يس٠موُمـ صمؿ ان اؿمتبٝم٧م قمٚمٞمف اًم٘مبٚم٦م وًمٞمس سمحضشمف ُمـ يس 

 (97ص:  1جيقز ًمف اًمتحري وآضمتٝم٤مد ٕن آؾمتخب٤مر ومقق اًمتحري. )ج: 

(3)
ظمرى شمقضمف أيف إمم ضمٝم٦م أحتقل ر إذا ذم اًمّمالة اؾمتدار إمم اًم٘مبٚم٦م ويمذا ن قمٚمؿ أٟمف أظمٓم٠م ذم اًمتحريوُمـ صمؿ إ 

 (98 ،97ص:  1يست٘مبؾ ُمـ همػم ٟم٘مض اعمؤدي ىمبٚمف. )ج:  إًمٞمٝم٤م ًمقضمقب اًمٕمٛمؾ سم٤مٓضمتٝم٤مد ومٞمام

(4)
ومٞمٝم٤م واضمب٤مت ـمٚمؼ اؾمؿ اًمسٜم٦م وأؾمٜم٦م  ذيمرٟم٤مه ُمـ اًمٗمرائض ومٝمق ي: ُم٤مأؾمقى ذًمؽ  ُمثال: ىم٤مل اًم٘مدوري: وُم٤م 

ٟمف صمب٧م أ ُمـ إومٕم٤مل إمم همػم ذًمؽ عم٤م ذع ُمٙمررا يم٘مراءة اًمٗم٤محت٦م وضؿ اًمسقرة ُمٕمٝم٤م وُمراقم٤مة اًمؽمشمٞم٥م ومٞمام

 سم٤مب صٗم٦م اًمّمالة( ،99ص:  1سم٤مًمسٜم٦م. )ج:  وضمقهب٤م

(5)
ِ  ۡسمَ ٱَوَذَكَر ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: ن شمٙمبػم اًمتحريٛم٦م ذط قمٜمدٟم٤م ٕٟمف قمٓمػ اًمّمالة قمٚمٞمف ذم أُمٜمف:   ّبِه  فََصَّلى  ۦَر

 (99ص:  1. )ج: وُم٘متْم٤مه اعمٖم٤ميرة
(6)

 1وٓ،صمؿ يٙمؼم ٕن ومٕمٚمف ٟمٗمل اًمٙمؼمي٤مء قمـ همػم اهلل شمٕم٤ممم واًمٜمٗمل ُم٘مدم. )ج: أٟمف يرومع يديف أوُمـ صمؿ: إصح  

 (100ص: 

(7)
ذٟمٞمف ٕن رومع اًمٞمد إلقمالم إصؿ أٟمف يرومع يديف طمتك ي٤مذي سم٢مهب٤مُمٞمف ؿمحٛم٦م أوُمـ صمؿ: ىم٤مًم٧م إئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م  

 (100ص:  1ىمٚمٜم٤مه. )ج:  سمام وهق
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ـَ  ًَمـَٝم٤م اًْمَٕمَرِب  ًُمَٖم٦مَ  ن  أ: صؾٕا ٦مِ  ُِم َه٤م ًَمْٞمَس  َُم٤م اًْمـَٛمِزي   .ًمَِٖمػْمِ

 .وم٦ماًمتٗم٤مؤ ُيْٕمَتَبـرُ  َذانِ ٕا ومِـل ن  أ: صؾٕا

  .وَماَل  َٓ  َوَُم٤م ومِْٞمفِ  ُيْٕمَتَٛمدُ  َُمْسٜمُْقنٌ  ِذيْمرٌ  فِ ومِٞمْ  ىِمَٞم٤ممٍ  يُمؾ   ن  أ: صؾٕا

ذَ  ن  أ: صؾٕا   ُدْونَ  ًمِْٚمَ٘مَراَءةِ  شَمبِعٌ  اًمت َٕمقر
ِ
ْروَملْمِ  قِمٜمْدَ  اًمَثٜم٤َمء  .(شمٕم٤مممى  اهلل رمحٝمام وحمٛمد طمٜمٞمٗم٦م يبأ) اًمٓم 

َي٤مَدةَ  ن  أ: صؾٕا  .اًْمَٕمْٛمَؾ  ُيْقضِم٥ُم  ًَمٙمِٜم فُ  ـُجقزُ يَ  َٓ  اًْمَقاطِمدِ  سمَِخْبـرِ  اًْمٙمَِت٤مِب  قَمَٚمـك اًمز 

قَم٤مءَ  َُمْبٜمَك ن  أ: صؾٕا   قَمَٚمـك اًمدر
ِ
ظْمَٗم٤مء  .اإْلِ

اَلةَ  ن  أ: صؾٕا  .ًماِْلِؾْمتِـَراطَم٦مِ  َوُضَٕم٧ْم  َُم٤م اًمّم 

                                                                                                                                                                             
(1)

إًمف  ٓ وأيمؼم،أاًمرمحـ وأ قمٔمؿ ،أ وأضمؾ،أاهلل شمٕم٤ممم: إن ىم٤مل سمدل اًمتٙمبػم : اهلل  طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمام سمقأوُمٜمف ىم٤مل  

(101 ،100ص:  1)ج: ه.أضمزأؾمامء اهلل شمٕم٤ممم أهمػمه ُمـ  وأاهلل  إٓ

(2)
جيزيف  يسـ اًمٕمرسمٞم٦م ٓ ذسمح وؾمٛمل سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م وهق وأؾمٞم٦م ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗم٤مر أىمر وأوُمـ صمؿ إن اومتتح اًمّمالة سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م  

 (101ص:  1ذم اًمذسمٞمح٦م. )ج:  اهلل شمٕم٤ممم إٓ قمٜمد اًمّم٤مطمبلم رمحٝمام

(3)
ذان أٟمف أذن سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمٜم٤مس يٕمٚمٛمقن أ ٟمف ًمقأيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: أُمٜمف ذم اعمبسقط: وروى احلسـ قمـ  

 (102ص:  1)ج: (10اهلداي٦م: اًمرىمؿ: يٕمٚمٛمقن مل جيز.)ه٤مُمش  ٓ ضم٤مز ،وإن يم٤مٟمقا

(4)
 (103ص:  1ومٞمٕمتٛمد ذم طم٤مًم٦م اًم٘مٜمقت وصالة اجلٜم٤مزة ويرؾمؾ ذم اًم٘مقُم٦م وسملم شمٙمبػمات إقمٞم٤مد. )ج:  

(5)
 (103ص:  1يت سمف اعمسبقق دون اعم٘متدي ويؤظمر قمـ شمٙمبػمات اًمٕمٞمد. )ج: ٠موُمـ صمؿ: ي 

(6)
ضؿ اًمسقرة إًمٞمٝم٤م ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  شمتٕملم ريمٜم٤م ويمذا اءة اًمٗم٤محت٦م ٓ: إن ىمرُمٜمف ىم٤مًم٧م إئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

ْ ٱفَ ﴿ ص:  1جيقز ًمٙمٜمف يقضم٥م اًمٕمٛمؾ وم٘مٚمٜم٤م سمقضمقهبام. )ج:  قمٚمٞمف سمخؼم اًمقاطمد ٓ واًمزي٤مدة َما تَيَََّسَ ِمۡنُه   ۡقَرُءوا

104، 105) 

(7)
 (105ص:  ٤1مء. )ج: ٕٟمف دقم٤مء ومٞمٙمقن ُمبٜم٤مه قمغم اإلظمٗم شآُملم»وُمـ صمؿ: اإلُم٤مم واعمؤشمؿ خيٗمقن  

(8)
يٕمتٛمد سمٞمديف قمغم إرض  ي٘مٕمد وٓ ن اعمّمكم ؾم٤مضمد ايمؼم واؾمتقى ىم٤مئام قمغم صدور ىمدُمٞمف و٠ٓماـمٛم وُمـ صمؿ إذا 

 (110ص:  1وضٕم٧م هل٤م. )ج:  ٕن هذه اؾمؽماطم٦م واًمّمالة ُم٤م
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 .ْوممى أ وَمَٙم٤منَ  ؿَمؼر أ اًْمَبَدنِ  قَمَٚمـك يَم٤منَ  َُم٤م ن  أ: صؾٕا

ـَ  ؾُمَؤاًُمفُ  َيْسَتِحؾر  َٓ  َُم٤م ن  أ: صؾٕا ـْ  ًَمْٞمَس  َيْسَتِحؾر  َوَُم٤م اًمٜم ٤مسِ  يَماَلمَ  َيِْمَبفُ  اًْمِٕمَب٤مدِ  ُِم  .يَماَلُِمِٝمؿْ  ُِم

ـَ  طَمظر  اًْمـِخَٓم٤مَب  ن  أ: صؾٕا   .اًْمـَح٤مِضـِرْي

 .َواًْمُقضُمْقَب  اًْمَٗمْرِضـٞم ٦مَ  ُيـٜم٤َمومِـل اًمت ْخِٞمـػْمَ  ن  أ: صؾٕا

الً  يَم٤منَ  َُم٤م ن  أ: صؾٕا   ُُمَٙمٛم 
ٍ
َِمـْلء  .ًَمفُ  شَم٤مسمِعٌ  وَمُٝمقَ  ًم 

٤م اًْمـَجْٝمَرَيـْخَتصر  ن  أ: صؾٕا  َوضَمفِ  قَمَٚمـك اًْمـُٛمٜمْـَٗمِردِ  طَمؼ   ومِـْل  سم٤ِمًْمَقىْم٧ِم  وْ أ طَمْتًٛمـ٤م سم٤ِمًْمـَجَٛمـ٤مقَم٦مِ  إُِم 

 .اًمت ْخِٞمػْمِ 

ـْ  وَم٤مَت  إَِذا اًْمَقاضِم٥َم  ن  أ: صؾٕا ٓ   ُيْ٘ميَض  َٓ  َواىِمَٕم٦مٍ  قَم .ْٞمؾٍ سمَِدًمِ  إِ

                                                           
(1)

ص:  1مم. )ج: وأؿمؼ قمغم اًمبدن ومٙم٤من أضمٚمس ذم إومم ٕاه٤م  ن اعمّمكم ضمٚمس ذم اًم٘مٕمدة إظمػمة يمامأُمٜمف:  

111) 

(2)
 (113ص:  1ن ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ اهمٗمرزم. )ج: ٠مس سم٠مسم : اًمٚمٝمؿ  زوضمٜمل ومالٟم٦م وٓي٘مقل ذم صالشمف وُمـ صمؿ: ٓ 

(3)
يٜمقي اًمٜمس٤مء  وُمـ صمؿ: ٟمقى سم٤مًمتسٚمٞمؿ إومم ُمـ قمغم يٛمٞمٜمف ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء واحلٗمٔم٦م ويمذًمؽ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م وٓ 

 (114ص:  1اًمّمحٞمح ٕن اخلٓم٤مب طمظ احل٤مضيـ. )ج:  قذيم٦م ًمف ذم صالشمف ه ُمـ ٓ ذم زُم٤مٟمٜم٤م وٓ

(4)
قد ريض اهلل قمٜمف طملم قمٚمٛمف ُمٜمف: إص٤مسم٦م ًمٗمٔم٦م اًمسالم واضمب٦م قمٜمدٟم٤م وًمٞمس سمٗمرض ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمسالم ٓسمـ ُمسٕم 

صمبتٜم٤م أ ٟم٤مأ ٓإواًمتخٞمػم يٜم٤مذم اًمٗمرضٞم٦م واًمقضمقب ، وم٘مد مت٧م صالشمؽ  ومٕمٚم٧م هذا وأ ىمٚم٧م هذا : إذااًمتِمٝمد

 (115ص:  1يثب٧م اًمٗمرضٞم٦م. )ج:  ه اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم اطمتٞم٤مـم٤م وسمٛمثٚمف ٓروا اًمقضمقب سمام

(5)
ٕٟمف ُمٙمٛمؾ ًمف  سم٤مًمٗمرض ذم طمؼ اعمٜمٗمرد وهذا ن ذم اًمتٓمقع سم٤مًمٜمٝم٤مر خي٤موم٧م وذم اًمٚمٞمؾ يتخػم اقمتب٤مراأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (116ص:  1ًمف. )ج:  ومٞمٙمقن شمبٕم٤م

(6)
 إن يم٤من وطمده ظم٤موم٧م طمتام وٓ ضمٝمرو م ومٞمٝم٤مأاًمِمٛمس إن سمٕمد ـمٚمقع  ن ُمـ وم٤مشمتف اًمٕمِم٤مء ومّماله٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (116ص:  1يتخػم. )ج: 

(7)
اًمٗم٤محت٦م  أسمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب مل يٕمد ذم إظمريلم وإن ىمر أذم اًمٕمِم٤مء ذم إوًمٞملم اًمسقرة ومل ي٘مر أن ُمـ ىمرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ي٘ميض  وم٤مت قمـ وىمتف ٓ إذا ٕن اًمقاضم٥م ي٘ميض واطمدة ُمٜمٝمام يقؾمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم : ٓ سمقأىم٤مل  ومل يزد قمٚمٞمٝم٤م

 (117 ،116ص:  1ذم إظمريلم اًمٗم٤محت٦م واًمسقرة وضمٝمر. )ج:  أسمدًمٞمؾ .وىم٤مل اًمٓمروم٤من: إٟمف ي٘مر إٓ
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ْسِٛمعَ  نْ أ اًْمـَٛمَخ٤موَم٦مَ  ن  أ: صؾٕا ْسِٛمعَ  نْ أ َواًْمـَجْٝمرَ  َٟمْٗمَسفُ  ير هُ  ير  اًْمـِٝمٜمْدَواٟمِـْل  ضَمْٕمَٗمرَ  سمِْی أ اًْمَٗمِ٘مْٞمفِ  قِمٜمْدَ  هَمػْمَ

ْسِٛمعَ  نْ أ َاًْمـَجْٝمرُ  : اًْمَٙمْرظِمْل  َوقِمٜمْدَ   .اًْمـُحُرْوِف  شَمّْمِحْٞمُح  اًْمـَٛمَخ٤موَم٦مِ  َدَٟمكأوَ  َٟمْٗمَسفُ  ير

ؾِ  اًْمـُٛمْٗمَتـِرضِ  اىِْمتَِداءَ  ن  أ: صؾٕا  .َيـُجْقزُ  َٓ  سم٤ِمًْمـُٛمَتٜمَٗم 

ِٕمْٞمِػ  قَمَٚمـك َيْبٜمِْل  َٓ  اًْمَ٘مِقي   ن  أ: صؾٕا  .اًمْم 

ـُ  َٓ  اًمـِّمـْلءَ  ن  أ: صؾٕا  .وَمَقىَمفُ  ُهقَ  َُم٤م َيَتَْمٛم 

 رمحف حمٛمد قمٜمد ضوري٦م وـمٝم٤مرة ٕم٤مممشم اهلل رمحٝمام اًمِمٞمخلم قمٜمد ُمٓمٚم٘م٦م ـمٝم٤مرة اًمتٞمٛمؿ نأ: صؾٕا

 .شمٕم٤ممم اهلل

 .وُمقاوم٘م٦م ذيم٦م آىمتداء نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ومل يسٛمع ٟمٗمسف وىمع اًمٓمالق واًمٕمت٤مق قمٜمد اًمٙمرظمل دون اهلٜمدواين وقمغم  ٟم٧م طمرأ وأٟم٧م ـم٤مًمؼ أىم٤مل:  ُمٜمف : إذا 

ًمتٕمٚمٞمؼ وطمٙمؿ اًمتسٛمٞم٦م قمغم اًمذسمٞمح٦م ووضمقب ؾمجدة اًمتالوة ؾمتثٜم٤مء وا سم٤مًمٜمٓمؼ يماليتٕمٚمؼ  اخلالف يمؾ ُم٤م هذا

 (5 ،4رىمؿ اهل٤مُمش:   ،118ص: 1اهلداي٦م: ج: )وضمقاز اًمّمالة .

(2)
 (124 ،123ص:  1سمّمبل ٕٟمف ُمتٜمٗمؾ . )ج:  جيقز ًمٚمرضم٤من أن ي٘متدوا ُمـ ُمس٤مئٚمف: أٟمف ٓ 

(3)
يٚمزُمف  اًمّمبل دون ٟمٗمؾ اًمب٤مًمغ طمٞم٨م ٓ ٕن ٟمٗمؾ ذم اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م جيقز ن آىمتداء سمّمبل ٓأوُمـ صمؿ: اعمخت٤مر  

 (124ص: ، 1يبٜمك اًم٘مقي قمغم اًمْمٕمٞمػ. )ج:  سم٤مإلمج٤مع وٓ  اًم٘مْم٤مء سم٤مإلومس٤مد

(4)
اًمٓم٤مهرة ظمٚمػ اعمستح٤مض٦م ٕن  يّمكم اًمٓم٤مهر ظمٚمػ ُمـ هق ذم ُمٕمٜمك اعمستح٤مض٦م وٓ ٟمف ٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

م ض٤مُمـ سمٛمٕمٜمك شمْمٛمـ صالشمف صالة ومقىمف واإلُم٤م هق يتْمٛمـ ُم٤م ُمـ اعمٕمذور واًمٌمء ٓ ىمقى طم٤مٓأاًمّمحٞمح 

 (126ص: 1اعم٘متدي . )ج: 

(5)
اهلل شمٕم٤ممم .وىم٤مل حمٛمد رمحف اهلل  يب يقؾمػ رمحٝمامأيب طمٜمٞمٗم٦م وأقمٜمد  ن يؤم اعمتٞمٛمؿ اعمتقضلم وهذاأ وُمـ صمؿ: جيقز 

 (126ص: 1جيقز. )ج:  شمٕم٤ممم: ٓ

(6)
ص: 1سمد ُمـ آحت٤مد. )ج:  ٦م وُمقاوم٘م٦م ومالٕن آىمتداء ذيم آظمر جيقز آىمتداء سمٛمـ يّمكم ومرض٤م وُمـ صمؿ ٓ 

126) 
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 واًمؽمك اًمرومض ىمّمد قمغم وآٟمٍماف اًمبٜم٤مء يٛمٜمع ٓ اإلصالح ىمّمد قمغم آٟمٍماف نأ: صؾٕا

 .يٛمٜمٕمف

 .اًمٜمص سمف ورد ُم٤م ُمٕمٜمك ذم يٙمقن ٓ وضمقده يٜمدر ُم٤م نأ: صؾٕا

 سمٗمرض ًمٞمس شمٕم٤ممم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م يبأ قمٜمد ومرض اعمّمكم سمّمٜمع اًمّمالة ٜمدقم اخلروج نأ: صؾٕا

 .قمٜمدمه٤م

.ومرض٤م يٙمقن سمف إٓ اًمٗمرض إمم ٓيتقصؾ ُم٤م نأ: صؾٕا

 

 

 

                                                           
(1)

ٟمف مل يدث اؾمت٘مبؾ اًمّمالة وإن مل يٙمـ ظمرج ُمـ أطمدث ومخرج ُمـ اعمسجد صمؿ قمٚمؿ أٟمف أوُمـ صمؿ: ُمـ فمـ  

وضقء وم٤مٟمٍمف  ٟمف اومتتح قمغم همػمأفمـ  إذا سم٘مل ٕٟمف اٟمٍمف قمغم ىمّمد اإلصالح سمخالف ُم٤م يّمكم ُم٤م اعمسجد

سم٤مب  ،129ص: 1وإن مل خيرج ٕن آٟمٍماف قمغم ؾمبٞمؾ اًمرومض. )ج:  ٟمف قمغم وضقء طمٞم٨م شمٗمسدأصمؿ قمٚمؿ 

 (احلدث ذم اًمّمالة

(2)
وضمقد هذه اًمٕمقارض ومٚمؿ يٙمـ ذم  همٛمل قمٚمٞمف اؾمت٘مبؾ ٕٟمف يٜمدرأ وأٟم٤مم وم٤مطمتٚمؿ  وأٟمف إن ضمـ أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (129،130ص: 1سمف اًمٜمص. )ج:  ورد ُمٕمٜمك ُم٤م

(3)
ظمٚمع ظمٗمٞمف  وأوم٤مٟم٘مْم٧م ُمدة ُمسحف  يم٤من ُم٤مؾمح٤م وأىمٕمد ىمدر اًمتِمٝمد  ٤مى اعم٤مء سمٕمد ُمأن اعمّمكم إن رأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

شمذيمر وم٤مئت٦م  وأوم٘مدر قمغم اًمريمقع واًمسجقد  ُمٞم٤م١مُم وأ قمري٤مٟم٤م ومقضمد صمقسم٤م وأومتٕمٚمؿ ؾمقرة  ُمٞم٤مأيم٤من  وأسمٕمٛمؾ يسػم 

يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مٓ: مت٧م صالشمف ٕن اقمؽماض هذه اًمٕمقارض أقمٚمٞمف ىمبؾ هذه سمٓمٚم٧م اًمّمالة ذم ىمقل 

 (130،131ص: 1سمٕمد اًمتسٚمٞمؿ. )ج:  ذم ظمالل اًمّمالة وقمٜمدمه٤م يم٤مقمؽماضٝم٤م ٜمده ذم هذه احل٤مًم٦م يم٤مقمؽماضٝم٤مقم

(4)
 طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: إن اخلروج قمٜمد اًمّمالة سمّمٜمع اعمّمكم ومرض ٕٟمف ٓ سمقأوُمـ صمؿ: ىم٤مل اإلُم٤مم إقمٔمؿ  

ص: 1سمف يٙمقن ومرض٤م. )ج:  إٓيتقصؾ إمم اًمٗمرض  ٓ سم٤مخلروج ُمـ هذه وُم٤م ظمرى إٓأداء صالة أيٛمٙمٜمف 

130،131) 
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 .وم٤مؾمد اًمٗم٤مؾمد قمغم اًمبٜم٤مء نأ: صؾٕا

 .سم٤مٟٓمت٘م٤مل اًمريمـ مت٤مم نأ: صؾٕا

 .اًمّمالة يٗمسد ًمإلُم٤مُم٦م يّمٚمح ٓ ُمـ اؾمتخالف نأ: صؾٕا

 .اًمّمالة يبٓمؾ ٓ اخلِمقع زي٤مدة قمغم يدل ُم٤م نأ: صؾٕا

 .اًمٜم٤مس يمالم ُمـ ومٝمق ؾمػ٠مواًمت إفمٝم٤مراجلزع ومٞمف ُم٤م نأ: صؾٕا

 يم٤مٟمت٤م وإن اًمّمالة شمٗمسد ٓ طمدمه٤مأ وأ زائدشم٤من ومه٤م طمروملم قمغم اؿمتٛمٚم٧م إذا اًمٙمٚمٛم٦م نأ: صؾٕا

 .شمٕم٤مممى  اهلل رمحف يقؾمػ يبأ قمٜمد شمٗمسد صٚمٞمتلمأ

 .اعمٕمٜمك وإومٝم٤مم اهلج٤مء طمروف وضمقد يتبع اًمٕمرف ُمتٗم٤مهؿ ذم اًمٜم٤مس يمالم نأ: ؾصٕا

                                                           
(1)

ومسدت صالة اًمذي مل  طمدث ُمتٕمٛمداأ وأاًمتِمٝمد صمؿ ىمٝم٘مف  ٟمف إن مل يدث اإلُم٤مم إول وىمٕمد ىمدرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٕن اًم٘مٝم٘مٝم٦م ُمٗمسدة ًمٚمجزء اًمذي يالىمٞمف ُمـ صالة اإلُم٤مم أ ول صالشمف قمٜمدأيدرك 

يت٤مج إمم اًمبٜم٤مء واعمسبقق حمت٤مج إًمٞمف واًمبٜم٤مء قمغم اًمٗم٤مؾمد وم٤مؾمد.  ن اإلُم٤مم ٓأ ي همػمومٞمٗمسد ُمثٚمف ُمـ صالة اعم٘متد

 (132ص: 1)ج: 

(2)
ٕن مت٤مم اًمريمـ  طمدث ومٞمٝم٤مأيٕمٞمد سم٤مًمتل  وسمٜمك وٓ ٠مؾمجقده شمقض وأطمدث ذم ريمققمف أٟمف ُمـ أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (132ص: 1سمد ُمـ اإلقم٤مدة. )ج:  يتح٘مؼ ومال سم٤مٟٓمت٘م٤مل وُمع احلدث ٓ

(3)
1يّمٚمح اإلُم٤مُم٦م. )ج:  ة ىمٞمؾ شمٗمسده صالشمف ٓؾمتخالف ُمـ ٓأاُمر وأصبل  ٟمف مل يٙمـ ظمٚمػ إٓأُمس٤مئٚمف:  ُمـ 

 (134ص:  

(4)
ٕٟمف يدل قمغم زي٤مدة  اًمٜم٤مر مل ي٘مٓمٕمٝم٤م وأسمٙمك وم٤مرشمٗمع سمٙم٤مؤه وم٢من يم٤من ُمـ ذيمر اجلٜم٦م  وأوه ٠مشم وأن  ومٞمٝم٤م أُمٜمف: إن  

 (ومٞمٝم٤م يٗمسد اًمّمالة ،سم٤مب ُم٤م135ص: 1اخلِمقع. )ج: 

(5)
ص: 1ؾمػ ومٙم٤من ُمـ يمالم اًمٜم٤مس. )ج: ٠مٕن ومٞمف إفمٝم٤مر اجلزع واًمت ُمّمٞمب٦م ىمٓمٕمٝم٤م وأوُمـ صمؿ: إن يم٤من ُمـ وضمع  

135) 

(6)
 (135ص: 1يٗمسد. )ج:  شوهأ»مل يٗمسد ذم طم٤مًملم وش آه»ن ىمقًمف: أيب يقؾمػ أُمٜمف قمـ  

(7)
٧م اًمٙمٚمٛم٦م ُمِمتٛمٚم٦م قمغم وُمـ صمؿ: طمٙمؿ ومس٤مد اًمّمالة يدار قمغم وضمقد طمروف اهلج٤مء وإومٝم٤مم اعمٕمٜمك وإن يم٤مٟم 

(135ص: 1اهلل شمٕم٤ممم. )ج:  يب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمامأزائدشم٤من قمٜمد اًمٓمروملم  طمرووملم ومه٤م
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 .يمالُمٝمؿ ُمـ ومٝمق اًمٜم٤مس خم٤مـمب٤مت ذم جيري ُم٤م نأ: صؾٕا

 .اًمٜم٤مس يمالم ُمـ ومٝمق وشمٕمٚمؿ شمٕمٚمٞمؿ ومٞمف ُم٤م نأ: صؾٕا

 .ضمقاسم٤م جيٕمؾ يتٛمٚمف وهق اجلقاب خمرج ظمرجأ إذا  اًمٙمالم نأ: صؾٕا

 .اعمسجد طمٙمؿ ًمف اعمسجد ؾمٓمح نأ: صؾٕا

 .ًمٚمقضمقب ُمرٕا نأ: صؾٕا

 .ومٞمف ُمت٤مسمٕم٦م ٓ ُمٜمسقخ هق ُم٤م نأ: صؾٕا

 .اًمتٙمرار ي٘متيض ٓ سم٤مًمٗمٕمؾ ُمرٕا نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ذم اًمّمالة ومسدت صالشمف ٕٟمف جيري ذم خم٤مـمب٤مت اًمٜم٤مس.  ن ُمـ قمٓمس وم٘م٤مل ًمف آظمر: يرمحؽ اهلل وهقأُمٜمف:  

 (135ص: 1)ج: 

(2)
ن يٗمتح اعمّمكم قمغم همػم إُم٤مُمف ٕٟمف أصالة يمؾ ُمٜمٝمام وُمٕمٜم٤مه  وُمـ صمؿ: إن اؾمتٗمتح ومٗمتح قمٚمٞمف ذم صالشمف شمٗمسد 

 (136ص: 1شمٕمٚمٞمؿ وشمٕمٚمؿ ومٙم٤من ُمـ يمالم اًمٜم٤مس. )ج: 

(3)
 اهلل  رمحٝمام يب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمدأيمالم ُمٗمسد قمٜمد  اهلل ومٝمذا إًمف إٓ سمال ضم٤مب ذم اًمّمالة رضمالأ وُمـ صمؿ: ًمق 

 (136،137ص: 1ج: ظمرج اًمٙمالم خمرج اجلقاب وهق يتٛمٚمف ومٞمجٕمؾ ضمقاسم٤م. )إٟٔمف 

(4)
يبٓمؾ آقمتٙم٤مف  ٟمف يٙمره اعمج٤مُمٕم٦م ومقق اعمسجد واًمبقل واًمتخكم ويّمح آىمتداء ُمٜمف سمٛمـ حتتف وٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (144ص: 1يؾ ًمٚمجٜم٥م اًمقىمقف قمٚمٞمف. )ج:  سم٤مًمّمٕمقدد إًمٞمف وٓ

(5
وهل  ٓ!أ ٕم٤ممم زاديمؿ صالة،يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمسالم: إن اهلل شمأواضم٥م قمٜمد  وُمـ صمؿ: اًمقشمر 

،سم٤مب صالة 144ص: 1ًمٚمقضمقب. )ج:  وهق ُمرأ شصٚمقا» ومٞمف: اًمٗمجر، ـمٚمقع سملم اًمٕمِم٤مء إمم ُم٤م اًمقشمر ومّمٚمقه٤م

(اًمقشمر

(6)
اهلل شمٕم٤ممم ٕٟمف  يب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمامأ ُمـ ُمس٤مئٚمف: إن ىمٜم٧م اإلُم٤مم ذم صالة اًمٗمجر يسٙم٧م ُمـ ظمٚمٗمف قمٜمد 

 (145ص: 1ُمت٤مسمٕم٦م ومٞمف. )ج:  ُمٜمسقخ وٓ

(7)
ْ ٱفَ ﴿ن اًم٘مراءة ذم اًمٗمرض واضمب٦م ذم اًمريمٕمتلم ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: أُمـ ُمس٤مئٚمف:   ََّسَ ِمۡنُه   ۡقَرُءوا اًم٘مرآن وإُمر  َما تَيَ

ص: 1شمتِم٤ميمالن ُمـ يمؾ وضمف. )ج:  سم٤مٕومم ٕاهام وضمبٜم٤م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اؾمتدٓٓأي٘متيض اًمتٙمرار وإٟمام  سم٤مًمٗمٕمؾ ٓ

(سم٤مب اًمٜمقاومؾ ،147
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 .طمدة قمغم صالة اًمٜمٗمؾ ُمـ ؿمٗمع يمؾ نأ: صؾٕا

 .سمف إٓ ًمف ٓصح٦م وُم٤م ومٞمف ذع ُم٤م ُمٚمزم اًمنمع نأ: صؾٕا

 سمٓمالن يقضم٥م طمدمه٤مأ ذم وأ وًمٞملمٕا ذم اًم٘مراءة شمرك شمٕم٤ممم اهلل رمحف حمٛمد ٜمدقم نأ: صؾٕا

 اًمتحريٛم٦م سمٓمالن يقضم٥م ٓ ولٕا اًمِمٗمع ذم اًم٘مراءة شمرك شمٕم٤ممم اهلل رمحف يقؾمػ يبأ قمٜمد اًمتحريٛم٦م

 وًمٞملمٕا ذم اًم٘مراءة شمرك شمٕم٤ممم اهلل رمحف ٞمٗم٦مطمٜم سمیأ قمٔمؿٕا اإلُم٤مم وقمٜمد داءٕا ومس٤مد يقضم٥م وإٟمام

 .يقضم٥م ٓ طمدمه٤مأ وذم اًمتحريٛم٦م سمٓمالن يقضم٥م

 .ُمقضقع ظمػم اًمّمالة نأ: صؾٕا

 .سمقىم٧م خمتّم٦م همػم اًمٜمقاومؾ نأ: صؾٕا

 .واطمد وىم٧م يتٙمررذم ٓ اًمٗمرض نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ريمٕمت٤من ذم اعمِمٝمقر قمـ  جي٥م سم٤مًمتحريٛم٦م إومم إٓ ٓ راءة واضمب٦م ذم مجٞمع ريمٕم٤مت اًمٜمٗمؾ وهلذاوُمـ صمؿ: اًم٘م 

(148ص: 1صح٤مسمٜم٤م. )ج: أ

(2)
اهلل  يب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمامأي٘ميض إظمريلم قمٜمد اًمٓمروملم  ومسد ىمبؾ اًمنموع ذم اًمِمٗمع اًمث٤مين ٓأ وُمـ صمؿ: ًمق 

ص: 1شمتٕمٚمؼ سم٤مًمث٤مين. )ج:  سمف وصح٦م اًمِمٗمع إول ٓ ًمف إٓ صح٦م ٓ ذع ومٞمف وُم٤م شمٕم٤ممم ٕن اًمنموع ُمٚمزم ُم٤م

148) 

(3)
يب أاهلل شمٕم٤ممم وقمٜمد  يب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمامأقمٜمد  قم٤مد ريمٕمتلم وهذاأ ومٞمٝمـ ؿمٞمئ٤م أومل ي٘مر رسمٕم٤مأوُمـ صمؿ: إن صغم  

 (148ص: 1رسمٕم٤م. )ج: أيقؾمػ ي٘ميض 

(4)
يِمؼ قمٚمٞمف اًم٘مٞم٤مم  ُمقضقع ورسمام ٕن اًمّمالة ظمػم ؛ُمع اًم٘مدرة قمغم اًم٘مٞم٤مم ٟمف يّمكم اًمٜم٤مومٚم٦م ىم٤مقمداأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (149،150ص: 1يٜم٘مٓمع قمٜمف. )ج:  ومٞمجقز ًمف شمريمف يمٞمال

(5)
ٕن اًمٜمقاومؾ همػم خمتّم٦م سمقىم٧م  ؛ُمل إيامء١مأّي ضمٝم٦م شمقضمٝم٧م ين ُمـ يم٤من ظم٤مرج اعمٍم قمغم داسمتف إمم أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (150ص: 1اًم٘م٤مومٚم٦م. )ج: يٜم٘مٓمع هققمـ  وأًمزُمٜم٤مه اًمٜمزول وآؾمت٘مب٤مل شمٜم٘مٓمع قمٜمف اًمٜم٤مومٚم٦م أ ومٚمق

(6)
يدظمؾ ُمع اًم٘مقم واًمذي يّمكم ُمٕمٝمؿ ٟم٤مومٚم٦م ٕن  متٝم٤مأ وإذا ُمـ اًمٔمٝمر يتٛمٝم٤م صغم صمالصم٤م ُمـ ُمس٤مئٚمف: إن يم٤من ىمد 

 (،سم٤مب إدراك اًمٗمريْم٦م152ص: 1يتٙمرر. )ج:  اًمٗمرض ٓ
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 .سم٤مًمقاضم٥م اظمتص اًم٘مْم٤مء نأ: صؾٕا

 .ُمستحؼ اًمقىم٧م وومرض اًمٗمقائ٧م سملم اًمؽمشمٞم٥م نأ: صؾٕا

 .اًمٗمقائ٧م ويمثر سم٤مًمٜمسٞم٤من ويمذا اًمقىم٧م سمْمٞمؼ يس٘مط اًمؽمشمٞم٥م نأ: صؾٕا

 اًمِمٞمخلم وقمٜمد شمٕم٤ممم اهلل رمحف حمٛمد قمٜمد صالأ اًمتحريٛم٦م سمٓمٚم٧م سمٓمٚم٧م إذا اًمٗمرضٞم٦م نأ: صؾٕا

 .شمبٓمؾ ٓ شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمام يقؾمػ يبأو طمٜمٞمٗم٦م يبأ

 .يتٙمرر ٓ مم٤م اًمسٝمق ؾمجقد نأ: صؾٕا

 .اًمّمالة ظمرآ ُمقضٕمف اًمدقم٤مء نأ: صؾٕا

 .ؾم٤مهٞم٤م ريمـ ظمػم٠مشم وأ ظمػمه٠مشم وأ واضم٥م سمؽمك إٓ دم٥م ٓ اًمسٝمق ؾمجدة نأ: صؾٕا

 .اًم٘مقم صالة ذم ُمتٛمٙمـ اإلُم٤مم صالة ذم اعمتٛمٙمـ اًمٜم٘مّم٤من نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

 رمحٝمام أيب يقؾمػ٦م ويب طمٜمٞمٗمأقمٜمد  سمٕمد ارشمٗم٤مقمٝم٤م ي٘مْمٞمٝمام ىمبؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس وٓ اًمٗمجر ٓ وم٤مشمتف ريمٕمت٤م ُمٜمف: إذا 

 (152،153ص: 1شم٘ميض ٓظمتّم٤مص اًم٘مْم٤مء سم٤مًمقاضم٥م. )ج:  ن ٓإٔن إصؾ ذم اًمسٜم٦م  ؛اهلل شمٕم٤ممم

(2)
 (،سم٤مب ىمْم٤مء اًمٗمقائ٧م154ص: 1قمغم ومرض اًمقىم٧م. )ج:  ذيمره٤م وىمدُمٝم٤م إذا ن ُمـ وم٤مشمتف صالة ىمْم٤مه٤مأُمٜمف:  

(3)
 (154ص: 1اًمقىمتٞم٦م صمؿ ي٘مْمٞمٝم٤م. )ج: ُمٜمف: إن ظم٤مف ومقت اًمقىم٧م ي٘مدم  

(4)
اهلل شمٕم٤ممم وقمٜمد حمٛمد  يب يقؾمػ رمحٝمامأيب طمٜمٞمٗم٦م وأ صؾ اًمّمالة قمٜمدأيبٓمؾ  ومسدت اًمٗمرضٞم٦م ٓ وُمـ صمؿ: إذا 

 (156ص: 1رمحف اهلل شمٕم٤ممم يبٓمؾ. )ج: 

(5)
قمٜمد  ظمر١مومٞم يتٙمرر ٓ ذم اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من ؾمجدشملم سمٕمد اًمسالم ٕن اًمسجقد مم٤م وُمـ صمؿ: يسجد ًمٚمسٝمق 

 (156،157ص: 1سمف. )ج:  سالم يٜمجؼمؾمٝمك قمـ اًم اًمسالم طمتك ًمق

(6)
 يت سم٤مًمّمالة قمغم اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمسالم واًمدقم٤مء ذم ىمٕمدة اًمسٝمق هق اًمّمحٞمح ٕن اًمدقم٤مء ُمقضٕمف آظمر٠موُمـ صمؿ: ي 

 (157ص: 1اًمّمالة. )ج: 

(7)
رى شمٕم ٓ وضمب٧م سم٤مًمزي٤مدة ٕاه٤م وإٟمام ُمـ ضمٜمسٝم٤م ًمٞمس ُمٜمٝم٤م زاد ذم صالشمف ومٕمال إذا ٟمف يٚمزُمف اًمسٝمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (157ص: 1شمرك واضم٥م. )ج:  وأريمـ  ظمػم٠مقمـ شم

(8)
 (158ص: 1شمؿ اًمسجقد . )ج: ١ماإلُم٤مم يقضم٥م قمغم اعم ن ؾمٝمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  
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 .شم٤مسمٕمف طمؼ ذم شم٘مرر صؾٕا طمؼ ذم اعمقضم٥م اًمسب٥م شم٘مرر نأ: صؾٕا

 .طمٙمٛمف ظمذ٠مي اًمٌمء ُمـ ي٘مرب ُم٤م نأ: صؾٕا

 .اًمرومض سمٛمحؾ اًمريمٕم٦م دون ُم٤م نأ: صؾٕا

 وقمٜمد شمٕم٤ممم اهلل رمحف حمٛمد قمٜمد صالأ اًمّمالة قمـ خيرضمف ٓ اًمسٝمق قمٚمٞمف ُمـ ؾمالم نأ: صؾٕا

 .اًمتقىمػ ؾمبٞمؾ قمغم خيرضمف اهلل رمحٝمام يقؾمػ يبأو طمٜمٞمٗم٦م يبأ اًمِمٞمخلم

 .شمٚمٖمق ًمٚمٛمنموع ُمٖمػمة يم٤مٟم٧م إن اًمٜمٞم٦م نأ: صؾٕا

 .ًمٓم٤مىم٦ما سمحس٥م اًمٓم٤مقم٦م نأ: صؾٕا

.ممتٜمع يأسم٤مًمر اإلسمدال ٟمّم٥م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

 (158ص: 1شمؿ طمٙمؿ اإلىم٤مُم٦م سمٜمٞم٦م اإلُم٤مم. )ج: ١مأٟمف يٚمزم اعمُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(2)
ص: 1وشمِمٝمد. )ج:  ىمرب قم٤مد وىمٕمدأإمم طم٤مًم٦م اًم٘مٕمقد  ن ُمـ ؾمٝمك قمٜمد اًم٘مٕمدة إومم صمؿ شمذيمر وهقأُمٜمف:  

159)

(3)
مل يسجد ٕن ومٞمف إصالح صالشمف  ٟمف ُمـ ؾمٝمك قمـ اًم٘مٕمدة إظمػمة طمتك ىم٤مم إمم اخل٤مُمس٦م رضمع إمم اًم٘مٕمدة ُم٤مأُمٜمف:  

(159ص: 1دون اًمريمٕم٦م سمٛمحؾ اًمرومض. )ج:  ُمٙمٜمف ذًمؽ ٕن ُم٤مأو

(4)
 وإٓ داظمال ُم٤مم يم٤مناإل ومدظمؾ رضمؾ ذم صالشمف سمٕمد اًمتسٚمٞمؿ وم٢من ؾمجد اًمسٝمق وُمـ صمؿ: ُمـ ؾمٚمؿ وقمٚمٞمف ؾمجدشم٤م 

ص: 1مل يسجد . )ج:  وأداظمؾ ؾمجد اإلُم٤مم  اهلل شمٕم٤ممم .وىم٤مل حمٛمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم: هق قمٜمد اًمِمٞمخلم رمحٝمام ومال

160)

(5)
اًمسالم همػم ىم٤مـمع وٟمٞمتف  ن يسجد ًمسٝمقه ٕن هذاأسمف ىمٓمع اًمّمالة وقمٚمٞمف ؾمٝمق ومٕمٚمٞمف  وُمـ صمؿ: ُمـ ؾمٚمؿ يريد 

(160ص: 1شمٖمٞمػم ًمٚمٛمنموع ومٚمٖم٧م. )ج: 

(6)
وُمك أاعمريض قمـ اًم٘مٞم٤مم صغم ىم٤مقمدا يريمع ويسجد وم٢من مل يستٓمع اًمريمقع واًمسجقد  قمجز ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (،سم٤مب صالة اعمريض161ص: 1إيامء. )ج: 

(7)
 .ن اعمريض إن مل يستٓمع اإليامء اًمخأُمـ ُمس٤مئٚمف:  
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 .اًمٗمرضٞم٦م قمٜمف شمس٘مط ٓ اخلٓم٤مب ُمْمٛمقن يٗمٝمؿ ُمـ نأ: صؾٕا

 .اًمسجدة إمم سمف ًمٚمتقؾمؾ اًم٘مٞم٤مم ريمٜمٞم٦م نأ: صؾٕا

 .يم٤معمتح٘مؼ وضمقده اًمٖم٤مًم٥م نأ: صؾٕا

 .ًمإلجي٤مب شقمغم» يمٚمٛم٦م نأ: صؾٕا

 .ًمف ؿطمٙم ٓ اعمحجقر شمٍمف نأ: صؾٕا

 .اًمٙم٤مُمؾ سمف دى٠ميت ٓ اًمٜم٤مىمص نأ: صؾٕا

 .اًمتداظمؾ قمغم اًمسجدة ُمبٜمك نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

يمثر ُمـ يقم أة قمٜمف وإن يم٤من اًمٕمجز شمس٘مط اًمّمال س ٓأن اعمريض اًمٖمػم اًم٘م٤مدر قمغم اإليامء سم٤مًمرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (161،162ص: 1اًمّمحٞمح ٕٟمف يٗمٝمؿ ُمْمٛمقن اخلٓم٤مب سمخالف اعمٖمٛمك قمٚمٞمف. )ج:  يم٤من هق وًمٞمٚم٦م إذا

(2)
ٕن ريمٜمٞم٦م  ُمل إيامء١مي قمغم اًمريمقع واًمسجقد مل يٚمزُمف اًم٘مٞم٤مم ويّمكم ىم٤مقمدا قمغم اًم٘مٞم٤مم ومل ي٘مدر وُمـ صمؿ: إ ن ىمدر 

ص: 1يٙمقن ريمٜم٤م. )ج:  يتٕمب٘مف اًمسجقد ٓ يم٤من ٓ ُمـ اه٤مي٦م اًمتٕمٔمٞمؿ وم٢مذا ٞمٝماموم اًم٘مٞم٤مم ًمٚمتقؾمؾ سمف إمم اًمسجدة عم٤م

162) 

(3)
ومْمؾ ٕن أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم واًم٘مٞم٤مم أ ضمزاه قمٜمدأُمـ همػم قمٚم٦م  ن ُمـ صغم ذم اًمسٗمٞمٜم٦م ىم٤مقمداأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (162ص: 1يم٤معمتح٘مؼ. )ج:  س وهقأدوران اًمر اًمٖم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م

(4)
مل ي٘مّمد ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمسالم  وأؾمامع اًم٘مرآن  واضمب٦م قمغم اًمت٤مزم واًمس٤مُمع ؾمقاء ىمّمد ن اًمسجدةأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

،سم٤مب ذم 162ص: 1ُم٘مٞمد سم٤مًم٘مّمد. )ج:  همػم وهل يمٚمٛم٦م إجي٤مب وهق وقمغم ُمـ شماله٤م اًمسجدة قمغم ُمـ ؾمٛمٕمٝم٤م

 (ؾمجدة اًمتالوة

(5)
اًمٗمراغ قمٜمد اًمِمٞمخلم ٕن اعم٘متدي سمٕمد  ُمقم ذم اًمّمالة و٠ٓماعم اإلُم٤مم وٓ ُمقم مل يسجد٠ماعم شمال ُمـ ُمس٤مئٚمف: إذا 

 (163ص: 1طمٙمؿ ًمف. )ج:  حمجقر قمـ اًم٘مراءة وشمٍمف اعمحجقر ٓ

(6)
 ذم اًمّمالة وًمق وهؿ ذم اًمّمالة ؾمجدة ُمـ رضمؾ ًمٞمس ُمٕمٝمؿ ذم اًمّمالة مل يسجدوه٤م وُمـ صمؿ : إن ؾمٛمٕمقا 

 (163،164ص: 1دى سمف اًمٙم٤مُمؾ. )ج: ٠ميت ذم اًمّمالة مل جيزهؿ ٕٟمف ٟم٤مىمص عمٙم٤من اًمٜمٝمل ومال ؾمجدوه٤م

(7)
شمف ؾمجدة واطمدة ٕن ُمبٜمك اًمسجدة قمغم أضمزأشمالوة ؾمجدة واطمدة ذم جمٚمس واطمد  ن ُمـ يمررأُمـ ُمس٤مئٚمف:   

 (164ص: 1اًمتداظمؾ. )ج: 
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 وسم٤مًمسٗمر سمٛمثٚمف شمبٓمؾ اإلىم٤مُم٦م ووـمـ اًمسٗمر دون سمٛمثٚمف يبٓمؾ صكمٕا اًمقـمـ نأ: صؾٕا

 .صكمٕوسم٤م

 .ُمبٞمتف إمم ُمْم٤موم٦م اعمرء إىم٤مُم٦م نأ: صؾٕا

 .اإلداء سمحس٥م اًم٘مْم٤مء نأ: صؾٕا

 .سمٛمٕمّمٞم٦م ًمٞمس اًمسٗمر ٟمٗمس نأ: صؾٕا

 .اًمتٛمٙمـ قمغم يدور اًمتٙمٚمٞمػ نأ: صؾٕا

 .اإلظمٗم٤مء اًمثٜم٤مء ذم صؾٕا نأ: صؾٕا

 .راومٕم٦م همػم ُم٤مٟمٕم٦م قمروم٧م اًمِمٝم٤مدة نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ٕٟمف مل يبؼ وـمٜم٤م  ومدظمؾ وـمٜمف إول ىمٍم ن ُمـ يم٤من ًمف وـمـ وم٤مٟمت٘مؾ ُمٜمف واؾمتقـمـ همػمه صمؿ ؾم٤مومرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (ر،سم٤مب صالة اعمس٤موم167ص: 1ًمف. )ج: 

(2)
ن ي٘مٞمؿ سم٤مًمٚمٞمؾ أٟمقى  إذا ٟمقى اإلىم٤مُم٦م سمٛمٙم٦م وُمٜمك مخس٦م قمنم يقُم٤م مل يتؿ اًمّمالة إٓ ن اعمس٤مومر إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (167ص: 1طمدمه٤م ومٞمّمػم ُم٘مٞمام سمدظمقًمف ٕن إىم٤مُم٦م اعمرء ُمْم٤موم٦م إمم ُمبٞمتف. )ج: أذم 

(3)
رسمٕم٤م أذم اًمسٗمر  شمتف ذم احلض ىمْم٤مه٤مذم احلض ريمٕمتلم وُمـ وم٤م ن ُمـ وم٤مشمتف صالة ذم اًمسٗمر ىمْم٤مه٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (167ص: 1ٕن اًم٘مْم٤مء سمحس٥م إداء. )ج: 

(4)
 (167ص: 1وُمـ صمؿ: اًمٕم٤ميص واعمٓمٞمع ذم ؾمٗمره ذم اًمرظمّم٦م ؾمقاء. )ج:  

(5)
قمذر ًمف يمره ًمف ذًمؽ وضم٤مزت  ن ُمـ صغم اًمٔمٝمر ذم ُمٜمزًمف يقم اجلٛمٕم٦م ىمبؾ صالة اإلُم٤مم وٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:   

 داء اجلٛمٕم٦م وهذا٠مُمقر سم٢مؾم٘م٤مـمف سم٠مٟمف ُمأ هق اًمٔم٤مهر إٓ ًمٔمٝمر ذم طمؼ اًمٙم٤موم٦م هذاصؾ اًمٗمرض هق اأصالشمف ٕن 

شمتؿ سمف وطمده وقمغم اًمتٛمٙمـ يدور  داء اًمٔمٝمر سمٜمٗمسف دون اجلٛمٕم٦م ًمتقىمٗمٝم٤م قمغم ذائط ٓإٟٔمف ُمتٛمٙمـ ُمـ 

 (،سم٤مب صالة اجلٛمٕم٦م170ص: 1اًمتٙمٚمٞمػ. )ج: 

(6)
سمف ذم إضحك.  ٕن إصؾ ذم اًمثٜم٤مء اإلظمٗم٤مء واًمنمع ورد  يٙمؼم ذم ـمريؼ اعمّمغم ن اعمتقضمف إمم اعمّمغم ٓأُمٜمف:  

 (،سم٤مب اًمٕمٞمديـ173ص: 1)ج: 

(7)
يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٕن اًمِمٝم٤مدة قمروم٧م ُم٤مٟمٕم٦م همػم راومٕم٦م. )ج: أاجلٜم٥م همسؾ قمٜمد  اؾمتِمٝمد ُمـ ُمس٤مئٚمف: إذا 

 (،سم٤مب اًمِمٝمٞمد183ص: 1
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 .اجل٤مٟم٥م احت٤مد قمٜمد يٓمٝمر ظمرإٟمام٠مواًمت اًمت٘مدم نأ: صؾٕا

 .اًمبٜم٤مء دون اًمسامء ٤منقمٜم إمم واهلقاء ص٦ماًمٕمر هل اًمٙمٕمب٦م نأ: صؾٕا

 .سم٤محلري٦م اعمٚمؽ يمامل نأ: صؾٕا

 .اًمٙم٤مومر ُمـ شمتح٘مؼ ٓ اًمٕمب٤مدة نأ: صؾٕا

 .سم٤مٓظمتٞم٤مر إٓ دى٠مشمت ٓ اًمٕمب٤مدة نأ: صؾٕا

 .ُمٕمدوُم٤م يٕمتؼم صٚمٞم٦مٕا سم٤محل٤مضم٦م ُمِمٖمقل هق ُم٤م نأ: صؾٕا

 .اًمٕمب٤مد ضمٝم٦م ـُم ُمٓم٤مًم٥م ًمف ديـ سمف يراد اًمزيم٤مة سم٤مب ذم اًمديـ نأ: صؾٕا

 .اًمتٍمف قمغم سم٤مًم٘مدرة إٓ ٟٓمامء ٟمفأ: صؾٕا

                                                           
(1)

مل يٙمـ ذم ضم٤مٟم٥م اإلُم٤مم ٕن  إلُم٤مم ضم٤مزت صالشمف إذاىمرب إمم اًمٙمٕمب٦م ُمـ اأن ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (،سم٤مب اًمّمالة ذم اًمٙمٕمب٦م185ص: 1ئمٝمر قمٜمد احت٤مد اجل٤مٟم٥م . )ج:  ظمر إٟمام٠ماًمت٘مدم واًمت

(2)
وُمـ صمؿ: ُمـ صغم قمغم فمٝمر اًمٙمٕمب٦م ضم٤مزت صالشمف ٕن اًمٙمٕمب٦م هل اًمٕمرص٦م واهلقاء إمم قمٜم٤من اًمسامء قمٜمدٟم٤م دون  

 (185ص: 1اًمبٜم٤مء. )ج: 

(3)
 ،أن ىم٤مل اعمرهمٞمٜم٤مينشم٤مُم٤م إمم  ُمٚمؽ ٟمّم٤مسم٤م ُمٚمٙم٤م اًمٕم٤مىمؾ اًمب٤مًمغ اعمسٚمؿ إذا ن اًمزيم٤مة واضمب٦م قمغم احلرأئٚمف: ُمـ ُمس٤م 

 (،يمت٤مب اًمزيم٤مة185ص: 1هب٤م. )ج: واؿمؽماط احلري٦م ٕن يمامل اعمٚمؽ 

(4)
ص: 1شمتح٘مؼ اًمٕمب٤مدة ُمـ اًمٙم٤مومر. )ج:  ي: اؿمؽماط اإلؾمالم ٕن اًمزيم٤مة قمب٤مدة وٓأىم٤مل اعمرهمٞمٜم٤مين: واإلؾمالم  

185) 

(5)
 عمٕمٜمك آسمتالء وٓ سم٤مٓظمتٞم٤مر حت٘مٞم٘م٤م دى إ٠ٓمشمت ٟمف ًمٞمس قمغم اًمّمبل واعمجٜمقن زيم٤مة ٕاه٤م قمب٤مدة ومالأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (186ص: 1ًمٕمدم اًمٕم٘مؾ. )ج:  اظمتٞم٤مر هلام

(6)
٤معم٤مء يم زيم٤مة قمٚمٞمف ٕٟمف ُمِمٖمقل سمح٤مضمتف إصٚمٞم٦م وم٤مقمتؼم ُمٕمدوُم٤م ن ُمـ يم٤من قمٚمٞمف ديـ يٞمط سمامًمف ومالأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (186ص: 1اعمستحؼ سم٤مًمٕمٓمش. )ج: 

(7)
 (186ص: 1يٛمٜمع ديـ اًمٜمذور واًمٙمٗم٤مرة. )ج:  وُمـ صمؿ: ٓ 

(8)
ىمدرة  سم٤مًم٘مدرة قمغم اًمتٍمف وٓ اعم٤مل اًمٜم٤مُمل وٟٓمامء إٓ دم٥م اًمزيم٤مة ذم ُم٤مل اًمْمامر ٕن اًمسب٥م هق وُمـ صمؿ: ٓ 

 (187ص: 1قمٚمٞمف. )ج: 
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 شمٕم٤ممم اهلل رمحف حمٛمد وقمٜمد شمٕم٤ممم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م يبأ قمٜمد يّمح ٓ اًم٘م٤ميض شمٗمٚمٞمس نأ: صؾٕا

 .يّمح

 .ومال وإٓ سم٤مًمٕمٛمؾ اشمّمٚم٧م ان اًمٜمٞم٦م نأ: صؾٕا

 .اًم٘مٞم٤مس يدظمٚمٝم٤م ٓ اعم٘م٤مدير نأ: صؾٕا

 .ضم٤مئز اًمزيم٤مة سم٤مب ذم اًم٘مٞمٛم٦م ظمذأ نأ: صؾٕا

 .يمثرألًم شم٤مسمع اًم٘مٚمٞمؾ نأ: صؾٕا

.سم٤محلامي٦م اجلٜم٤مي٦م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

يّمح  يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٕن شمٗمٚمٞمس اًم٘م٤ميض ٓأ ٟمّم٤مب قمٜمد يم٤من اًمديـ قمغم ُم٘مر ُمٗمٚمس ومٝمق وُمـ صمؿ: ًمق 

(187ص: 1جي٥م ًمتح٘مؼ اإلومالس قمٜمده سم٤مًمتٗمٚمٞمس. )ج:  اهلل شمٕم٤ممم ٓقمٜمده وقمٜمد حمٛمد رمحف 

(2)
 ًمٚمخدُم٦م سمٓمٚم٧م قمٜمٝم٤م اًمزيم٤مة ٓشمّم٤مل اًمٜمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ وإن ٟمقاه٤م ن ُمـ اؿمؽمى ضم٤مري٦م ًمٚمتج٤مرة وٟمقاه٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 هق مل يتجر زيم٤مة ٕن اًمٜمٞم٦م مل شمتّمؾ سم٤مًمٕمٛمؾ إذ ًمؽ مل شمٙمـ ًمٚمتج٤مرة طمتك يبٞمٕمٝم٤م ومٞمٙمقن ذم صمٛمٜمٝم٤مًمٚمتج٤مرة سمٕمد ذ

 (187ص: 1ومٚمؿ شمٕمتؼم. )ج: 

(3)
ن يٙمقن أ يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم إٓأٟمف ًمٞمس ذم اًمٗمّمالن واًمٕمج٤مضمٞمؾ واحلٛمالن صدىم٦م قمٜمد أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 جي٥م ذم اعمس٤من وهق ُم٤م جي٥م ومٞمٝم٤م وٓأاهلل شمٕم٤ممم ويم٤من ي٘مقل  ىمقل حمٛمد رمحف ىمقاًمف وهقأآظمر يمب٤مر وهذا ُمٕمٝم٤م

 اُمتٜمع إجي٤مب ُم٤م اًم٘مٞم٤مس وم٢مذا يدظمٚمٝم٤م ن اعم٘م٤مدير ٓأووضمف إظمػم  ،اهلل شمٕم٤ممم صمؿ رضمع وُم٤مًمؽ رمحٝمام ىمقل زومر

 (سم٤مب صدىم٦م اًمسقائؿ ،191ص: 1صال. )ج: أسمف اًمنمع اُمتٜمع  ورد

(4)
 ظمذأو دواه٤م ظمذوأ وأورد اًمٗمْمؾ  قمغم ُمٜمٝم٤مأظمذ اعمّمدق أ ن ُمـ وضم٥م قمٚمٞمف ُمسـ ومٚمؿ يقضمدأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (192ص: 1اًمٗمْمؾ. )ج: 

(5)
يمثر يم٤مٟم٧م قمٚمقوم٦م ٕن أ وأقمٚمٗمٝم٤م ٟمّمػ احلقل أ احلقل طمتك ًمق يمثرأن اًمس٤مئٛم٦م هل اًمتل شمٙمتٗمل سم٤مًمرقمل ذم أُمٜمف:  

 (192ص: 1اًم٘مٚمٞمؾ شم٤مسمع ًمأليمثر. )ج: 

(6)
يثٜمل قمٚمٞمٝمؿ ٕن اإلُم٤مم مل يٛمٝمؿ واجلب٤مي٦م سم٤محلامي٦م.  سقائؿ ٓظمذ اخلقارج اخلراج وصدىم٦م اًمأ ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (193ص: 1)ج: 
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 .اًمٞمٛملم ُمع اعمٜمٙمر ىمقل اًم٘مقل نأ: صؾٕا

 .اخلط يِمبف اخلط نأ: صؾٕا

 .إسمرازه٤م سمدون يّمدق ٓ قمالُم٦م دقمقاه وًمّمدق طمدأ ادقمك إن ٟمفأ: صؾٕا

 .احلٙمؿ هذا هل٤م ًمٞمس ُمث٤ملٕا ذوات وذم اًمٕملم طمٙمؿ هل٤م اًم٘مٞمؿ ذوات ذم ٦ماًم٘مٞمٛم نأ: صؾٕا

 .همٜمٞمٛم٦م يٙمقن يديٜم٤مأ وضمدشمف اًمٙمٗمرة يديأ ذم يم٤من ُم٤م نأ: صؾٕا

 .اجلٛمٚم٦م خي٤مًمػ ٓ اجلزء نأ: صؾٕا

.همٜمٞمٛم٦م ُمٜمف ظمقذ٠ماعم يٙمقن ٓ اًم٘مٝمر قمٚمٞمف يرد مل ُم٤م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

قَمكَم  ديـ وطمٚمػ صدق ٕٟمف ُمٜمٙمر ًمٚمقضمقب  وأؿمٝمر أصبتف ُمٜمذ أُمر قمغم اًمٕم٤مذ سمامل وم٘م٤مل: أ ٟمف إذأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (،سم٤مب ُمـ يٛمر قمغم اًمٕم٤مذ196ص: 1واًم٘مقل ىمقل اعمٜمٙمر ُمع اًمٞمٛملم. )ج: 

(2)
ُمقال اًمتج٤مرة يِمؽمط ظمراج اًمؼماءة ذم اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ٕن اخلط يِمبف أيّمدق ذم اًمسقئؿ و ٟمف ومٞمامأ ُمـ ُمس٤مئٚمف: 

 (197ص: 1يٕمتؼم قمالُم٦م. )ج:  اخلط ومال

(3)
يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم أرواي٦م احلسـ قمـ  ذم إصؾ هق وُمـ صمؿ: ذط إظمراج اًمؼماءة ذم اعمسئٚم٦م اعمذيمقرة آٟمٗم٤م 

 (197ص: 1قمالُم٦م ومٞمج٥م إسمرازه٤م. )ج:  ٕٟمف ادقمك وًمّمدق دقمقاه

(4)
طمٙمؿ اًمٕملم  ظمٜمزير قمنم اخلٛمر دون اخلٜمزير ٕن اًم٘مٞمٛم٦م ذم ذوات اًم٘مٞمؿ هل٤م وأذُمل سمخٛمر  ٟمف إن ُمرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (198ص: 1حلٙمؿ واخلٛمر ُمٜمٝم٤م. )ج:  واخلٜمزير ُمٜمٝم٤م وذوات إُمث٤مل ًمٞمس هل٤م هذا

(5)
قمنم ومٗمٞمف اخلٛمس قمٜمدٟم٤م  وأرض ظمراج أصٗمر وضمد ذم  وأرص٤مص  وأطمديد  وأومْم٦م  وأن ُمٕمدن ذه٥م أُمٜمف:  

،سم٤مب ذم اعمٕم٤مدن 199ص: 1يديٜم٤م همٚمب٦م ومٙم٤مٟم٧م همٜمٞمٛم٦م وذم اًمٖمٜم٤مئؿ اخلٛمس. )ج: أوطمقه٤م  رةأيدى اًمٙمٗمذم  ٕاه٤م

 (واًمريم٤مز

(6)
 وٓ ضمزاء إرض ُمريم٥م ومٞمٝم٤مأيب طمٜمٞمٗم٦م ٕٟمف ُمـ أ ن ُمـ وضمد ذم داره ُمٕمدٟم٤م ومٚمٞمس ومٞمف رء قمٜمدأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (199،200ص: 1خي٤مًمػ اجلٛمٚم٦م. )ج:  اجلزء ٕن اجلزء ٓ ذم هذا ذم ؾم٤مئر إضمزاء ومٙمذاٟم٦م ١مُم

(7)
ُمٜمف  ظمقذ٠ميٙمقن اعم قمٚمٞمف اًم٘مٝمر ومال واًمٕمٜمؼم قمٜمد اًمٓمروملم ٕن ىمٕمر اًمبحر مل يرد١م ًم١ممخس ذم اًمٚم ٟمف ٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (201ص: 1ومْم٦م. )ج:  وأهمٜمٞمٛم٦م وإن يم٤من ذهب٤م 
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 .اًمٙم٤مومر لسمح٤م ًمٞمؼأ اخلراج نأ: صؾٕا

 .اًمزراقم٦م ُمـ سم٤مًمتٛمٙمـ يتٕمٚمؼ اخلراج نأ: صؾٕا

 .اًمزيم٤مة داءٕ ذط اًمتٛمٚمٞمؽ نأ: صؾٕا

 .قمٚمٞمف ويكم يٛمقٟمف سأر اًمٗمٓمر صدىم٦م وضمقب ؾمب٥م نأ: صؾٕا

 .قم٤مدة يثب٧م ىمد اإلذن نأ: صؾٕا

 .آظمتّم٤مص شمٗمٞمد اإلض٤موم٦م نأ: صؾٕا

.ٝم٤متسم٤مًمِمب شمٜمدرئ اًمٙمٗم٤مرة نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ًمٞمؼ سمح٤مل أيب طمٜمٞمٗم٦م ٕٟمف أومٕمٚمٞمف اخلراج قمٜمد  ُمـ ٟمٍماين وىمبْمٝم٤م سٚمؿ سم٤مقمٝم٤ميم٤مٟم٧م إرض عم وُمـ صمؿ: ًمق 

 (،سم٤مب زيم٤مة اًمزروع واًمثامر203ص: 1اًمٙم٤مومر. )ج: 

(2)
سم٤مًمتٛمٙمـ ُمـ  ًمٚمزراقم٦م ٕن اخلراج يتٕمٚمؼ ص٤محل٤م يم٤من طمريٛمٝم٤م إذا رض اخلراج ظمراج وهذاأن قمٚمٞمف ذم أُمٜمف:  

(204ص: 1)ج: اًمزراقم٦م.

(3)
سم٤مب  ،205ص: 1ُمٞم٧م ٟٓمٕمدام اًمتٛمٚمٞمؽ وهق اًمريمـ. )ج:  يٙمٗمـ هب٤م ُمسجد وٓ يبٜمك هب٤م ٟمف ٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (جيقز ُمـ جيقز دومع اًمّمدىم٤مت إًمٞمف وُمـ ٓ

(4)
دي قمـ زوضمتف ًم٘مّمقر ١مي س يٛمقٟمف ويكم قمٚمٞمف وٓأوٓده اًمّمٖم٤مر ٕن اًمسب٥م رأٟمف خيرج اًمّمدىم٦م قمـ أُمٜمف:  

 (208،209ص: 1ٟم٦م. )ج: ١ماًمقٓي٦م واعم

(5)
ضمزاهؿ اؾمتحس٤مٟم٤م ًمثبقت اإلذن قم٤مدة. أُمرهؿ أقمـ زوضمتف سمٖمػم  وأوٓده اًمٙمب٤مر أدى قمـ أ ٟمف ًمقأئٚمف: ُمـ ُمس٤م 

 (209ص: 1)ج: 

(6)
ٕن اإلض٤موم٦م ًمالظمتّم٤مص واظمتّم٤مص  ن وضمقب اًمٗمٓمرة يتٕمٚمؼ سمٓمٚمقع اًمٗمجر ُمـ يقم اًمٗمٓمرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (211ص: 1اًمٗمٓمر سم٤مًمٞمقم دون اًمٚمٞمؾ. )ج: 

(7)
ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء دون  ومٓمرأهالل رُمْم٤من وطمده ص٤مم وإن مل ي٘مبؾ إي٤مم ؿمٝم٤مدشمف وإن  ىأن ُمـ رأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 ورث ؿمبٝم٦م وهذه اًمٙمٗم٤مرة شمٜمدرئ سم٤مًمِمبٝم٤مت. ٠مهٛم٦م اًمٖمٚمط وم اًمٙمٗم٤مرة ٕن اًم٘م٤ميض رد ؿمٝم٤مدشمف سمدًمٞمؾ ذقمل وهق

 (،يمت٤مب اًمّمقم215ص: 1)ج: 
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 .ُم٘مبقل همػم اًمدي٤مٟم٤مت ذم اًمٗم٤مؾمؼ ىمقل نأ: صؾٕا

 .ُمٕمتؼم ومٝمق وإٓ اًمٜمسٞم٤من يٕمتؼم ٓ ُمذيمرة يم٤مٟم٧م إن اهلٞمئ٦م نأ: صؾٕا

 .يم٤معمٕمدوم اًمٜم٤مدر نأ: صؾٕا

 .اجلٜم٤مي٦م يمامل قمغم شمدور اًمّمقم يمٗم٤مرة نأ: صؾٕا

 .ّمقماًم يٗمٓمر اجلقف إمم اًمبدن صالح ومٞمف ُم٤م وصقل نأ: صؾٕا

 .اًمؽماظمل قمغم اًم٘مْم٤مء وضمقب نأ: صؾٕا

 .اًمٕمجز اؾمتٛمرار اخلٚمٗمٞم٦م ذط نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

 وأيم٤من  ة طمراأاُمر وأيم٤من  ذم رؤي٦م اهلالل رضماليم٤من سم٤مًمسامء قمٚم٦م ىمبؾ اإلُم٤مم ؿمٝم٤مدة اًمقاطمد اًمٕمدل  ٟمف إذاأُمٜمف:  

 (215ص: 1وشمِمؽمط اًمٕمداًم٦م ٕن ىمقل اًمٗم٤مؾمؼ ذم اًمدي٤مٟم٤مت همػم ُم٘مبقل. )ج:  قمبدا

(2)
 ن يٗمٓمر وهق ىمقل ُم٤مًمؽ ًمقضمقد ُم٤مأمل يٗمٓمر واًم٘مٞم٤مس  ضم٤مُمع ٟم٤مؾمٞم٤م وأذب  وأيمؾ اًمّم٤مئؿ أ ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

يمؾ أيْم٤مد اًمّمقم ومّم٤مر يم٤مًمٙمالم ٟم٤مؾمٞم٤م ذم اًمّمالة .ووضمف آؾمتحس٤من ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم ًمٚمذي 

يٖمٚم٥م اًمٜمسٞم٤من  ـمٕمٛمؽ اهلل وؾم٘م٤مك سمخالف اًمّمالة ٕن هٞمئ٦م اًمّمالة ُمذيمرة ومالأ وذب ٟم٤مؾمٞم٤م شمؿ صقُمؽ وم٢مٟمام

 (يقضم٥م اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة سم٤مب ُم٤م ،216،217ص: 1ُمذيمر ذم اًمّمقم ومٞمٖمٚم٥م. )ج:  وٓ

(3)
ٟمف أًمٚمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم وم٢مٟمف يٕمتؼم سم٤مًمٜم٤مد وًمٜم٤م  ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء ظمالوم٤م ُمٙمره٤م وأ يم٤من خمٓمئ٤م ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (217ص: 1يٖمٚم٥م وضمقده وقمذر اًمٜمسٞم٤من هم٤مًم٥م. )ج:  ٓ

(4)
شمٜمدرئ  ٤مإمم يمامل اجلٜم٤مي٦م ٕاه شمٗمت٘مر عمس ومٕمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء دون اًمٙمٗم٤مرة ٕاه٤م وأٟمزل سم٘مٚمب٦م أ ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (217ص: 1سم٤مًمِمبٝم٤مت يم٤محلدود. )ج: 

(5)
دظمؾ  ومٓمر ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم : اًمٗمٓمر مم٤مأذٟمف أذم  ىمٓمرأ وأاؾمتٕمط  وأن ُمـ اطمت٘مـ أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (220ص: 1ومٞمف صالح اًمبدن إمم اجلقف. )ج:  وصقل ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٗمٓمر وهق  .وًمقضمقد

(6)
ص٤مم اًمث٤مين ٕٟمف ذم وىمتف وىم٣م إول  ك دظمؾ رُمْم٤من آظمري: ىمْم٤مء رُمْم٤من طمتأظمره أٟمف إن أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (222ص: 1ومدي٦م قمٚمٞمف ٕن وضمقب اًم٘مْم٤مء قمغم اًمؽماظمل. )ج:  سمٕمده ٕٟمف وىم٧م اًم٘مْم٤مء وٓ

(7)
يٓمٕمؿ ذم اًمٙمٗم٤مرات  يمام ويٓمٕمؿ ًمٙمؾ يقم ُمسٙمٞمٜم٤م ي٘مدر قمغم اًمّمٞم٤مم يٗمٓمر ن اًمِمٞمخ اًمٗم٤مين اًمذي ٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (222ص: 1ؿ اًمٗمداء ٕن ذط اخلٚمٗمٞم٦م اؾمتٛمرار اًمٕمجز. )ج: قمغم اًمّمقم يبٓمؾ طمٙم ىمدر وًمق
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 .آظمتٞم٤مر ُمـ ومٞمف سمد ٓ اًمٕمب٤مدة نأ: صؾٕا

 .ولٕا اجلزء اًمّمقم وذم داءٕسم٤م اعمتّمؾ اجلزء اًمّمالة ذم اًمقضمقب ؾمب٥م نأ: صؾٕا

 .اًمنموع ح٦مص وٓ اًمقضمقب هٚمٞم٦مأ يٜم٤مذم ٓ اًمسٗمر نأ: صؾٕا

 .طمدة قمغم يقم ًمٙمؾ اًمّمقم ٟمٞم٦م ُمـ سمد ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 .احلجك يزيؾ وٓ وم٘مط اًم٘مقي يْمٕمػ اإلهمامء نأ: صؾٕا

.سم٤مًمٜمٞم٦م إٓ قمب٤مدة ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ـمٕمؿ قمٜمف وًمٞمف ًمٙمؾ يقم ُمسٙمٞمٜم٤م ٟمّمػ ص٤مع أوص سمف ٠من ُمـ ُم٤مت قمٚمٞمف وقمٚمٞمف ىمْم٤مء رُمْم٤من ومأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ومٞمف ُمـ آظمتٞم٤مر  سمد ٕٟمف قمب٤مدة وٓ سمد ُمـ اإليّم٤مء قمٜمدٟم٤م ن ىم٤مل: صمؿ ٓأؿمٕمػم إمم  وأ ُمـ متر و ص٤مقم٤مأُمـ سمر 

 (222ص: 1ضمؼمي٦م. )ج:  اإليّم٤مء دون اًمقراصم٦م ٓاه٤موذًمؽ ذم 

(2)
 وٓ يقُمٝمام ن ىم٤مل: ومل ي٘مْمٞم٤مأإمم  سم٘مٞم٦م يقُمٝم٤م ُمسٙم٤مأذم رُمْم٤من  ؾمٚمؿ اًمٙم٤مومرأ وأسمٚمغ اًمّمبل  ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ُمٕمٜمك ًمٕمدم اخلٓم٤مب وهذا سمخالف اًمّمالة ٕن اًمسب٥م ومٞمٝم٤م اجلزء اعمتّمؾ سم٤مٕداء ومقضمدت إهٚمٞم٦م قمٜمده وذم 

 (223ص: 1ء إول وإهٚمٞم٦م ُمٜمٕمدُم٦م قمٜمده. )ج: صقم اجلز

(3)
ه ٕن اًمسٗمر ٓ يٜم٤مذم أضمزأن اعمس٤مومر إذا ٟمقى اإلومٓم٤مر صمؿ ىمدم اعمٍم ىمبؾ اًمزوال ومٜمقى اًمّمقم أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (223ص: 1هٚمٞم٦م اًمقضمقب. )ج: أ

(4)
ي٘ميض ُم٤م سمٕمده ٕن صقم  ٓ همػم يقم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م . وىم٤مل ُم٤مًمؽ:ول ًمٞمٚم٦م ُمٜمف ىمْم٤مه يمٚمف أهمٛمل قمٚمٞمف أٟمف إن أُمٜمف:  

 ،223ص: 1دى سمٜمٞم٦م واطمدة  وقمٜمدٟم٤م ٓ سمد ُمـ اًمٜمٞم٦م ًمٙمؾ يقم ٕاه٤م قمب٤مدات ُمتٗمرىم٦م. )ج: ٠مرُمْم٤من قمٜمده يت

224) 

(5)
همٛمل قمٚمٞمف ذم رُمْم٤من يمٚمف ىمْم٤مه ٕٟمف ٟمقع ُمرض يْمٕمػ اًم٘مقى وٓ يزيؾ احلجك ومٞمّمػم قمذرا ذم أوُمـ صمؿ: إن  

 (224ص: 1ظمػم ٓ ذم اإلؾم٘م٤مط. )ج: ٠ماًمت

(6)
ومٕمٚمٞمف ومٕمٚمٞمف ىمْم٤مؤه ٕن اعمستحؼ اإلُمس٤مك سمجٝم٦م  ومٓمرا صقُم٤م وٓ ن ُمـ مل يٜمقذم رُمْم٤من يمٚمف ٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (224ص: 1سم٤مًمٜمٞم٦م. )ج:  قمب٤مدة إٓ اًمٕمب٤مدة وٓ
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 .سم٤مإلُمت٤مع ٓ سم٤مإلومس٤مد شمٕمٚم٘م٧م اًمٙمٗم٤مرة نأ: صؾٕا

 .سمٛمٕمتؼم ًمٞمس ومٝمق ذقمل دًمٞمؾ إمم يستٜمد مل إذا اًمٔمـ نأ: صؾٕا

 .اًمِمبٝم٦م يقرث اًم٘مٞم٤مس ظم٤مًمػ إذا اًم٘م٤مئؾ ىمقل نأ: صؾٕا

 .اًمّمٞم٤مٟم٦م وضمقب قمغم شمبٜمك اًم٘مْم٤مء وضمقب نأ: صؾٕا

 .اًمسٜم٦م دًمٞمؾ واًمسالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمبل ُمقافمب٦م نأ: صؾٕا

.ُم٘مبقل همػم اعمٜم٘مقل اًمٜمص ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم اًم٘مٞم٤مس نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

يب طمٜمٞمٗم٦م ٕن اًمٙمٗم٤مرة شمٕمٚم٘م٧م سم٤مإلومس٤مد أيمٗم٤مرة قمٚمٞمف قمٜمد  يمؾ ٠ٓمًمٚمّمقم ومو أصبح همػمٟم٤من ُمـ أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (224ص: 1ج: اُمتٜم٤مع. ) وهذا

(2)
اؾمتٜمد إمم  قمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء واًمٙمٗم٤مرة ٕن اًمٔمـ ُم٤م يمؾ ُمتٕمٛمداأن ذًمؽ يٗمٓمره صمؿ أاطمتجؿ وفمـ  ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (226ص: 1دًمٞمؾ ذقمل. )ج: 

(3)
يقرث اًمِمبٝم٦م عمخ٤مًمٗم٦م  ًمٚمّم٤مئؿ ٓ ن احلج٤مُم٦م شمٗمٓمر٠من ىمقل إوزاقمل ذم اعمسئٚم٦م اعمذيمقرة سمأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(226،227ص: 1اًم٘مٞم٤مس. )ج: 

(4)
رء قمٚمٞمف سمخالف اًمنموع ذم اًمّمالة ذم اًمقىم٧م اعمٙمروه .وضمف  ومٓمر ٓأصمؿ  صبح يقم اًمٜمحر ص٤مئامأوُمـ صمؿ: ُمـ  

ص: 1)ج:  دم٥م ذم إول ودم٥م ذم اًمث٤مين ووضمقب اًم٘مْم٤مء يبتٜمل قمٚمٞمف. ُمٚمخّم٤م دي ١ٓمأن صٞم٤مٟم٦م اعماًمٗمرق 

229) 

(5)
ٟمف ؾمٜم٦م ُمؤيمدة ٕن اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمسالم وافم٥م أٞمح ن اًم٘مدوري ىم٤مل: آقمتٙم٤مف ُمستح٥م واًمّمحأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (سم٤مب آقمتٙم٤مف، 229ص: 1ُمـ رُمْم٤من واعمقافمبف دًمٞمؾ اًمسٜم٦م. )ج:  قمٚمٞمف ذم اًمٕمنم إواظمر

(6)
ظمالوم٤م  اًمٚمب٨م ذم اعمسجد ُمع اًمّمقم وٟمٞم٦م آقمتٙم٤مف واًمّمقم ُمـ ذـمف قمٜمدٟم٤م ن آقمتٙم٤مف هقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 ىمقًمف قمٚمٞمف اًمسالم: ٓ ًمٖمػمه .وًمٜم٤م يٙمقن ذـم٤م صؾ سمٜمٗمسف ومالأ قن اًمّمقم قمب٤مدة وهي٘مقل: إ ًمٚمِم٤مومٕمل هق

 (229ص: 1سم٤مًمّمقم .واًم٘مٞم٤مس ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٜمص اعمٜم٘مقل همػم ُم٘مبقل. )ج:  اقمتٙم٤مف إٓ
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 .اعمس٤مهٚم٦م قمغم اًمٜمٗمؾ ُمبٜمك نأ: صؾٕا

 .اًمٚمٞم٤مزم ُمـ سم٢مزائٝم٤م ُم٤م يتٜم٤مول اجلٛمع ؾمبٞمؾ قمغم ي٤ممٕا ذيمر نأ: صؾٕا

 .اًمتٗمرق قمغم ُمبٜم٤مه وم٢من اًمّمقم سمخالف اًمتت٤مسمع قمغم آقمتٙم٤مف ُمبٜمك نأ: صؾٕا

 .اعمسب٥م يتٙمرر مل يتٙمرر مل إذا اًمسب٥م نأ: صؾٕا

 .اًمّمبٞم٤من قمـ ُمقضققم٦م رسه٤م٠مسم اًمٕمب٤مدات نأ: صؾٕا

 .هلام ظمالوم٤م طمٜمٞمٗم٦م يبأ قمٜمد سمٛمٕمتؼمة ًمٞمس٧م اًمٖمػم سم٘مدرة اًم٘مدرة نأ: صؾٕا

.اًمنمع طمؼ قمغم ُم٘مدم اًمٕمبد طمؼ نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

روى احلسـ  ن اًمّمقم ذط ًمّمح٦م اًمقاضم٥م ُمـ آقمتٙم٤مف رواي٦م واطمدة وًمّمح٦م اًمتٓمقع ومٞمامأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ىمٚمف أىمقل حمٛمد  ىمؾ ُمـ يقم وذم رواي٦م إصؾ وهقأيٙمقن   هذه اًمرواي٦م ٓرويٜم٤م وقمغم ُم٤م يب طمٜمٞمٗم٦م ًمٔم٤مهرأقمـ 

ٟمف ي٘مٕمد ذم صالة اًمٜمٗمؾ ُمع اًم٘مدرة قمغم أشمرى  ٓأصقم ٕن ُمبٜمك اًمٜمٗمؾ قمغم اعمس٤مهٚم٦م  ؾم٤مقم٦م ومٞمٙمقن ُمـ همػم

 (229ص: 1اًم٘مٞم٤مم. )ج: 

(2)
ن ذيمر إي٤مم قمغم ؾمبٞمؾ اجلٛمع ٕ سمٚمٞم٤مًمٞمٝم٤م ي٤مم ًمزُمف اقمتٙم٤مومٝم٤مأوضم٥م قمغم ٟمٗمسف اقمتٙم٤مف أن ُمـ أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(231ص: 1ُمـ اًمٚمٞم٤مزم. )ج:  سم٢مزائٝم٤م يتٜم٤مول ُم٤م

(3)
ن ذم اعمسئٚم٦م اعمذيمقرة آٟمٗم٤م يم٤مٟم٧م إي٤مم ُمتت٤مسمٕم٦م وإن مل يِمؽمط اًمتت٤مسمع ٕن ُمبٜمك آقمتٙم٤مف قمغم اًمتت٤مسمع أُمٜمف:  

 (ُمٚمخّم٤م ،231ص: 1سمخالف اًمّمقم ٕن ُمبٜم٤مه قمغم اًمتٗمرق ومٞمج٥م قمغم اًمتٗمرق طمتك يٜمص قمغم اًمتت٤مسمع. )ج: 

(4)
اًمقضمقب. )ج:  يتٙمرر يتٕمدد ومال ُمرة واطمدة ٕن ؾمببف اًمبٞم٧م واٟمف ٓ جي٥م ذم اًمٕمٛمر إٓ ن احل٩م ٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (يمت٤مب احل٩م ،232ص: 1

(5)
 (231ص: 1قمغم اًمب٤مًمٖملم. )ج:  جي٥م إٓ ن احل٩م ٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(6)
يب طمٜمٞمٗم٦م أجي٥م قمٚمٞمف احل٩م قمٜمد  وراطمٚم٦م ٓ وضمد زاداٟم٦م ؾمٗمره و١موضمد ُمـ يٙمٗمٞمف ُم ن إقمٛمك إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (232ص: 1ظمالوم٤م هلام. )ج: 

(7)
قمـ ٟمٗم٘م٦م قمٞم٤مًمف إمم طملم قمقده ٕن اًمٜمٗم٘م٦م طمؼ ُمستحؼ  ن يٙمقن اعم٤مل وم٤مضالأوُمـ صمؿ: يِمؽمط ًمقضمقب احل٩م  

 (233ص: 1ُمره. )ج: ٠مة وطمؼ اًمٕمبد ُم٘مدم قمغم طمؼ اًمنمع سمأًمٚمٛمر
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.اًمٗمرائض طمؼ ذم ئمٝمر ٓ اًمزوج طمؼ نأ: صؾٕا

 .اًمّمالة سم٤مب ُمـ وؾمعأ احل٩م سم٤مب نأ: صؾٕا

 .اًمّمالة ذم اًمتٙمبػم ُمث٤مل قمغم اإلطمرام ذم اًمتٚمبٞم٦م نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمرىم٦م يذه٥م اًمتقىمٞم٧م نأ: صؾٕا

 .واضم٥م اعمسٚمؿ ذىأ قمـ اًمتحرز نأ: صؾٕا

 .اًمقاطمد سمخؼم صمب٧م يمام دى٠ميت ٓ اًمٙمت٤مب سمٜمص ومرضٞم٦م صمب٧م ُم٤م نأ: صؾٕا

 .اًمسب٥م سمزوال يزول ٓ احلٙمؿ نأ: صؾٕا

 .ۃاًمّمال يمريمٕم٤مت اًمٓمقاف ؿمقاطأ  نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ئمٝمر ذم طمؼ اًمٗمرائض. )ج:  ٕن طمؼ اًمزوج ٓ مل يٙمـ ًمٚمزوج ُمٜمٕمٝم٤م دت حمرُم٤موضم ة إذاأن اعمرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (233ص: 1

(2)
قمرسمٞم٦م واًمٗمرق سمٞمٜمف وسملم  وأسمف اًمتٕمٔمٞمؿ ؾمقى اًمتٚمبٞم٦م وم٤مرؾمٞم٦م يم٤مٟم٧م  وُمـ صمؿ: يّمػم احل٤مج ؿم٤مرقم٤م يذيمر ي٘مّمد 

 (سم٤مب اإلطمرام ،238ص: 1وؾمع ُمـ سم٤مب اًمّمالة. )ج: أن سم٤مب احل٩م أ صٚمٝمامأاًمّمالة قمغم 

(3)
وسم٤مٕؾمح٤مر.  ًم٘مل ريمب٤مٟم٤م وأ هبط وادي٤م وأ ذوم٤م قمال ي يمٚمامأوُمـ صمؿ: يؤشمك هب٤م قمٜمد آٟمت٘م٤مل ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل  

 (240ص: 1)ج: 

(4)
ُمـ اًمدقمقات ٕن اًمتقىمٞم٧م يذه٥م سم٤مًمرىم٦م.  احل٩م ؿمٞمئ٤م وُمـ صمؿ: حمٛمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم مل يٕملم ذم إصؾ عمِم٤مهد 

 (240ص: 1)ج: 

(5)
ذى أذي ُمسٚمام ٕن آؾمتالُم٦م ؾمٜم٦م واًمتحرز قمـ ١مأن ي ؿ احلجر إؾمقد إن اؾمتٓم٤مع ُمـ همػمٟمف اؾمتٚمأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (241ص: 1اعمسٚمؿ واضم٥م. )ج: 

(6)
 دى سمام٠ميت جيزيف اًمّمالة ٕن ومرضٞم٦م اًمتقضمف صمب٧م سمٜمص اًمٙمت٤مب ومال اؾمت٘مبؾ احلٓمٞمؿ وطمده ٓ ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (241ص: 1صمب٧م سمخؼم اًمقاطمد اطمتٞم٤مـم٤م. )ج: 

(7)
ضٜم٤مهؿ محك أٟمف يرُمؾ ذم اًمثالث إول ُمـ إؿمقاط ويم٤من ؾمببف إفمٝم٤مر اجلٚمد ًمٚمٛمنميملم طملم ىم٤مًمقا: أ ُمٜمف: 

 (241ص: 1يثرب صمؿ سم٘مل احلٙمؿ سمٕمد زوال اًمسب٥م ذم زُمـ اًمٜمبل قمٚمٞمف اًمسالم وسمٕمده. )ج: 

(8)
 (242ص: 1يٗمتتح يمؾ ريمٕم٦م سم٤مًمتٙمبػم. )ج:  وُمـ صمؿ: يٗمتتح يمؾ ؿمقط سم٤مؾمتالم احلجر يمام 
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 .ومال وإٓ احلجر إمم يٕمقد ؾمٕمل سمٕمده فـمقا يمؾ نأ: صؾٕا

 .سمف ُم٘مٓمقع سمدًمٞمؾ إٓ شمثب٧م ٓ اًمريمٜمٞم٦م نأ: صؾٕا

 .ُمنموع همػم سم٤مًمسٕمل اًمتٜمٗمؾ نأ: صؾٕا

 .ي٘مػ ٓ رُمل سمٕمده ًمٞمس رُمل ويمؾ سمٕمده ي٘مػ رُمل سمٕمده رُمل يمؾ نأ: صؾٕا

 .اجل٤مسمر يقضم٥م ٓ ومؽميمف احل٩م ومٕم٤ملأ ُمـ يٙمـ مل ُم٤م نأ: صؾٕا

 .يم٤من يمٞمٗمام وضمقده ُمـ سمد ٓ اًمريمـ هق ُم٤م نأ: صؾٕا

.سم٤مًم٘مقل يٙمقن يمام سم٤مًمٗمٕمؾ يٙمقن ىمد اإلضم٤مسم٦م إفمٝم٤مر نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

طمٞم٨م شمٞمرس ُمـ اعمسجد صمؿ يٕمقد إمم  وأيت اعم٘م٤مم ومٞمّمكم قمٜمد ريمٕمتلم ٠مـ صمؿ: خيتؿ اًمٓمقاف سم٤مٓؾمتالم صمؿ يوُم 

 (242ص: 1احلجر ومٞمستٚمٛمف. )ج: 

(2)
سمدًمٞمؾ ُم٘مٓمقع سمف ومل  شمثب٧م إٓ ن اًمسٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة واضم٥م وًمٞمس سمريمـ ٕن اًمريمٜمٞم٦م ٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (243ص: 1يقضمد. )ج: 

(3)
يسٕمك قم٘مٞم٥م هذه إٓ ـمقوم٦م ذم هذه اعمدة ٕن اًمسٕمل ٓ  ٟمف ٓأ سمداًمف إٓ ٟمف يٓمقف سم٤مًمبٞم٧م يمٚمامأ ُمـ ُمس٤مئٚمف: 

 (243ص: 1جي٥م ومٞمف إٓ ُمرة واًمتٜمٗمؾ سم٤مًمسٕمل همػم ُمنموع. )ج: 

(4)
سمسبع طمّمٞم٤مت يٙمؼم ُمع يمؾ طمّم٤مة وي٘مػ قمٜمده٤م صمؿ يرُمل اًمتل  سم٤مًمتل شمكم ُمسجد اخلٞمػ ومػمُمٞمٝم٤م أوُمـ صمؿ: يبد 

 (251ص: 1ي٘مػ قمٜمده٤م. )ج:  ٘مػ قمٜمده٤م صمؿ يرُمل مجرة اًمٕم٘مب٦م يمذاًمؽ وٓشمٚمٞمٝم٤م ُمثؾ ذًمؽ وي

(5)
ي٤مُمف ومٚمؿ إٟٔمف وضم٥م اًمتسٝمٞمؾ قمٚمٞمف اًمرُمل ذم  يٚمزُمف رء قمٜمدٟم٤م ٓ ُمٜمك ُمتٕمٛمدا سم٤مت ذم همػم ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (253ص: 1يقضم٥م اجل٤مسمر. )ج:  ومٕم٤مل احل٩م ومؽميمف ٓأيٙمـ ُمـ 

(6)
 هق قمروم٤مت ضم٤مز قمـ اًمقىمقف ٕن ُم٤م اه٤مأيٕمٚمؿ  ٓ وأُمٖمٛمك قمٚمٞمف  وأ ئامن ُمـ اطمت٤مز سمٛمٕمروم٦م ٟم٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (255ص: 1وضمد. )ج:  اًمريمـ وىمد

(7)
احل٩م وم٘مد  يريد ُمـ إؿمٞم٤مء وشمقضمف ُمٕمٝم٤م ؿمٞمئ٤م وأصٞمد  ضمزاء وأ ٟمذرا وأ ن ُمـ ىمٚمد سمدٟم٦م شمٓمققم٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 يٙمقن سم٤مًم٘مقل. ٦م ىمد يٙمقن سم٤مًمٗمٕمؾ يمامطمرم ٕن ؾمقق اهلدي ذم ُمٕمٜمك اًمتٚمبٞم٦م ذم إفمٝم٤مر اإلضم٤مسم٦م وإفمٝم٤مر اإلضم٤مسمأ

 (256ص: 1)ج: )ُمٚمخّم٤م( 
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 .اعم٘مّمقدة اًمٕمب٤مدات ذم شمداظمؾ ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 .ذقم٤م إٓ شمٜمّم٥م ٓ اإلسمدال نأ: صؾٕا

 .ٛمحرمًمٚم وم٤مًمؽمضمٞمح واعمبٞمح اعمحرم سملم اًمتٕم٤مرض وىمع ًمق ٟمفأ: صؾٕا

 .آرشمٗم٤مق سمتٙم٤مُمؾ شمتٙم٤مُمؾ اجلٜم٤مي٦م نأ: صؾٕا

 .احلٙمؿ دون صمؿ٠ماعم يٜمتٗمل واإليمراه اًمٜمقم سمسب٥م نأ: صؾٕا

 .سمحٞمٚم٦م إٓ ظمذهأ يٛمٙمـ ٓ ُم٤م اًمّمٞمد نأ: صؾٕا

 .ُمٚمؽأ اًمٕمرف نأ: صؾٕا

 .ذىى ٕا دومع قمـ ٓ اًمتٕمرض قمـ ممٜمقع اعمحرم نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

وؾمٕمٞم٤م  واطمدا : يٓمقف ـمقاوم٤مٕملقمٜمدٟم٤م .وىم٤مل اًمِم٤موم ومٕم٤مل احل٩م واًمٕمٛمرة مجٞمٕم٤م٠ميت سم٠من اًم٘م٤مرن يأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (258ص: 1)ج: )ُمٚمخّم٤م(  واطمدا.

(2)
دي سمٕمده ٕن اًمّمقم سمدل واإلسمدال ١مي اًمدم وٓ شمك يقم اًمٜمحر مل جيزه إٓأٟمف إن وم٤مشمف اًمّمقم طمتك أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (259،260ص: 1ذقم٤م. )ج:  شمٜمّم٥م إٓ ٓ

(3)
وىمع اًمتٕم٤مرض وم٤مًمؽمضمٞمح ًمٚمٛمحرم. )ج:  طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: إن اإلؿمٕم٤مر ُمٙمروه ٕٟمف ُمثٚم٦م وًمق سمقأُمٜمف: ىم٤مل  

 (262ص: 1

(4)
ومٕمٚمٞمف دم ٕن اجلٜم٤مي٦م شمتٙم٤مُمؾ  ادز ومام يم٤مُمال شمٓمٞم٥م اعمحرم ومٕمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة وم٢من ـمٞم٥م قمْمقا ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (265ص: 1سمتٙم٤مُمؾ آرشمٗم٤مق وذًمؽ ذم اًمٕمْمق اًمٙم٤مُمؾ. )ج: 

(5)
ومٕمغم احل٤مًمؼ اًمّمدىم٦م وقمغم اعمحٚمقق دم (ن يم٤من ٟم٤مئام٠م)سم ُمرهأسمٖمػم  وأُمره ٠مس حمرم سمأٟمف إن طمٚمؼ رأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (268ص: 1صمؿ دون احلٙمؿ. )ج: ٠مٕن سمسب٥م اًمٜمقم واإليمراه يٜمتٗمل اعم

(6)
سمحٞمٚم٦م  ظمذه إٓأيٛمٙمـ  ٓ ؿم٤مء ٕن اجلراد ُمـ صٞمد اًمؼم وم٢من اًمّمٞمد ُم٤مسمام أن ُمـ ىمتؾ ضمرادة شمّمدق ُمس٤مئٚمف: ُمـ  

 (282ص: 1ظمذ. )ج: وي٘مّمده أ

(7)
 (283ص: 1ُمٚمؽ. )ج: أي٘مع قمغم اًمسبع قمروم٤م واًمٕمرف  ن اؾمؿ اًمٙمٚم٥م ٓأُمٜمف:  

(8)
 (283ص: 1رء قمٚمٞمف. )ج:  ص٤مل اًمسبع قمغم اعمحرم وم٘متٚمف ٓ وُمـ صمؿ: إذا 
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 .اًمِم٤مرع ُمـ اإلذن وضمقد ُمع جي٥م ٓ اءاجلز نأ: صؾٕا

 .يٕمتؼم ٓ اًمٕم٤مرض نأ: صؾٕا

 .اعمح٤مل ضامن ٓ ومٕم٤ملٕا ضمزاء يّمٚمح اًمّمقم نأ: صؾٕا

 .احلج٩م إطمدى ُمـ اًمٜم٤مؿمٞم٦م اًمٕم٤مدة نأ: صؾٕا

 .صؾٕا يمقصقل اخلٚمػ وصقل نأ: صؾٕا

.اًمٗمٕمؾ حت٘مؼ يٛمٜمع ٓ اًمٜمٝمل نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ومم أذم اًمٗمقاؾمؼ ومألن يٙمقن ُم٤مذوٟم٤م ذم دومع اعمتح٘مؼ  ن اعمحرم يم٤من ُم٤مذوٟم٤م ذم دومع اعمتقهؿ ُمـ إذى يمامأُمٜمف:  

(283ص: 1)ج:  ُمع وضمقد اإلذن اًمخ

(2)
وآؾمتٞمٜم٤مس  صؾ اخلٚم٘م٦م ممتٜمع سمٓمػماٟمف٠مومٕمٚمٞمف اجلزاء ٕٟمف ُمتقطمش سم ذسمح مح٤مُم٤م ُمرسوٓ ن اعمحرم ًمقأُمٜمف:  

(283ص: 1يٕمتؼم. )ج: قم٤مرض ومٚمؿ 

(3)
جيزيف اًمّمقم ٕٟمف جي٥م  قمغم اًمٗم٘مراء وٓ ذسمحف احلالل دم٥م ىمٞمٛمتف يتّمدق هب٤م وُمـ صمؿ: ذم صٞمد احلرم إذا 

ص: 1)ج:  )ُمٚمخّم٤م(  ضامن اعمح٤مل. إُمـ واًمّمقم يّمٚمح ضمزاء إومٕم٤مل ٓ سمتٗمقي٧م وصػ ذم اعمحؾ وهق

285)

(4)
يرُمقن وذم  ن يرؾمٚمف ٕن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقاأص ُمٕمف صٞمد ومٚمٞمس قمٚمٞمف ذم ىمٗم وأطمرم وذم سمٞمتف أن ُمـ أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ص: 1وسمذًمؽ ضمرت اًمٕم٤مدة اًمٜم٤مؿمٞم٦م وهل إطمدى احلج٩م. )ج:  دواضمـ ومل يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ إرؾم٤مهل٤م سمٞمقهؿ صٞمقد

285) 

(5)
 دى ضمزاءه٤مأوٓده٤م ومٕمٚمٞمف ضمزاؤهـ وم٢من أومامشم٧م هل  وٓداأظمرج فمٞمب٦م ُمـ احلرم ومقًمدت أن ُمـ أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

داء اجلزاء مل شمبؼ آُمٜم٦م ٕن وصقل اخلٚمػ يمقصقل إصؾ. )ج: أدت ًمٞمس قمٚمٞمف ضمزاء اًمقًمد ٕن سمٕمد صمؿ وًم

 (288ص: 1

(6)
ٟمف ُمٜمٝمل أ همػم اًمتزُمٝمام يمام ومٕم٤مهلامأ دىأضمزاه ٕٟمف أي: قمغم اًمٕمٛمرة واحل٩م أ ُم٣م قمٚمٞمٝمام ن اعمٙمل إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (إض٤موم٦م اإلطمرام سم٤مب ،291ص: 1يٛمٜمع حت٘مؼ اًمٗمٕمؾ. )ج:  واًمٜمٝمل ٓ قمٜمٝمام
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 .اًمٜمٗمس يمحرُم٦م اعم٤مل طمرُم٦م نأ: صؾٕا

 .صم٤مرأ ذم اًمتٕم٤مرض ُمع شمثب٧م ٓ اًمٗمرضٞم٦م نأ: صؾٕا

 .ُمرأ قمـ ٓ ُمقر٠ماعم قمـ ي٘مع ُمرأ ُمرأ ظم٤مًمػ إذا ُمقر٠ماعم ومٕمؾ نأ: صؾٕا

 .اًمٜمسٙملم ُمـ اجلٛمع ُمـ شمٕم٤ممم اهلل ووم٘مف عم٤م ؿمٙمرا وضم٥م اًم٘مران دم نأ: صؾٕا

 .يمٗم٤مرات دُم٤مء وم٢ماه٤م اًمدُم٤مء سم٘مٞم٦م سمخالف ٟمسؽ دم نواًم٘مرا اًمـٛمتٕم٦م دم نأ: صؾٕا

 .وممى أ اًم٘مرسم٤مت ذم اًمتقزم نأ: صؾٕا

 .سم٤مجلٜم٤مي٤مت ًمٞمؼأ اًمسؽم نأ: صؾٕا

 .احلٙمؿ حت٧م يدظمؾ ٓ احل٩م نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ًمزُمٜم٤مه اًمتقضمف ًمْم٤مع أ ًمف اًمتحٚمؾ اؾمتحس٤مٟم٤م ٕٟم٤م ًمق احل٩م دون اهلدي ضم٤مز يدرك  (وُمـ صمؿ: إن يم٤من )اعمحٍم 

ص: 1اًمٜمٗمس. )ج:  يّمؾ ُم٘مّمقده وطمرُم٦م اعم٤مل يمحرُم٦م ُم٤مًمف ٕن اعمبٕمقث قمغم يديف اهلدي ًمذسمحف وٓ

 (،سم٤مب اإلطمّم٤مر295

(2)
 .ٕن اًمٜمّملم ُمتٕم٤مرض٤من ذم اًمٕمٛمرة(296ص: 1)ج:  ن اًمٕمٛمرة ؾمٜم٦م قمٜمدٟم٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(3)
ومٝمل قمـ احل٤مج ويْمٛمـ  هؾ سمحج٦م قمٜمٝمام٠مطمج٦م وم ن ي٩م قمـ يمؾ واطمد ُمٜمٝمامأُمره رضمالن أن ُمـ أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (،سم٤مب احل٩م قمـ اًمٖمػم297ص: 1اًمٜمٗم٘م٦م. )ج: 

(4
 (298ص: 1طمرم. )ج: أن ي٘مرن قمٜمف وم٤مًمدم قمغم ُمـ أُمره همػمه أن ُمـ أُمـ ُمس٤مئٚمف: 

(5)
ي وىم٧م أذم  ذم يقم اًمٜمحر وجيقز ذسمح سم٘مٞم٦م اهلداي٤م جيقز ذسمح هدي اًمتٓمقع واعمتٕم٦م واًم٘مران إٓ ٟمف ٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (سم٤مب اهلدي، 300ص: 1ؿم٤مء. )ج: 

(6)
 (301ص: 1يم٤من يسـ ذًمؽ. )ج:  سمٜمٗمسف إذا ن يتقمم ذسمحٝم٤مأوُمـ صمؿ: إومم  

(7)
 (303ص: 1)ج:  دم اجلٜم٤مي٤مت. ي٘مٚمد دم اإلطمّم٤مر وٓ وُمـ صمؿ: ٓ 

(8)
ضمزاهؿ ٕن هذه ؿمٝم٤مدة ىم٤مُم٧م أيقم اًمٜمحر  ذم يقم وؿمٝمد ىمقم ااهؿ وىمٗمقا وىمٗمقا هؾ قمروم٦م إذاأن أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 يدظمؾ حت٧م احلٙمؿ ومال ٟمٗمل طمجٝمؿ واحل٩م ٓ ُمٜمٝم٤م  يدظمؾ حت٧م احلٙمؿ ٕن اعم٘مّمقد ُمر ٓأقمغم اًمٜمٗمل وقمغم 

 (303ص: 1شم٘مبؾ. )ج: 
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 صقلأ ذم ذعأ نوأ ويمرُمف وقمقٟمف شمٕم٤ممم اهلل سمٗمْمؾ اهلداي٦م ُمـ ولٕا اجلزء صقلأهٝمٜم٤م مت٧م

 .شمٕم٤ممم سم٤مهلل ُمستٕمٞمٜم٤م اهلداي٦م ُمـ ٤ميناًمث اجلزء
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 الهداية صولأ
 

 ث٤مينًما اًمـجزء

 

 وُمثٚمٝم٤م ورشمبٝم٤م مجٕمٝم٤م

 اًم٘م٤مؾمٛمی محدأ إقمج٤مز

 واإلومت٤مء اًمتدريس ظم٤مدم

 ))ُمئق يمٝمقد اعمحٛمدي٦م داراًمٕمٚمقم سمٛمريمزي

 

 سمف اقمتٜمك

 ؼاحل ٤منإطمس اعمٗمتل

 احلدي٨م قمٚمقم ذم واعمتخّمص اخلري٩م

 ()يمراشمٌم شم٤مؤن سمٜمقري يقؾمػ حمٛمد ُمفقمال اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م 

 (يمراشمٌم ضمقهر، )ضمٚمست٤من اًمـٛمدارس ذفأ سمج٤مُمٕم٦م ؾمت٤مذٕوا



41 

 

 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمسؿ

 .اًمبٞمع سمخالف اًمٜمٙم٤مح ـمرذم يتقمم اًمقاطمد نأ: صؾٕا

 .اعمج٤مز ـمريؼ اًمسببٞم٦م نأ: صؾٕا

 .اًمِمٝم٤مدة هؾأ ُمـ يٙمقن اًمقٓي٦م هؾأ ُمـ يم٤من ُمـ نأ: صؾٕا

 .ؿم٤مهدا ويمذا ُم٘مٚمدا يّمٚمح ُم٘مٚمدا صٚمح ُمـ نأ: صؾٕا

 .اعمٝمر وضمقب اقمتب٤مر قمغم ٓ اعمٚمؽ إصمب٤مت اقمتب٤مر قمغم اًمٜمٙم٤مح ذم ذـم٧م اًمِمٝم٤مدة نأ: صؾٕا

 .طمٙمام ُمرأ ُمـ يم٤مًمقاىمع طم٘مٞم٘م٦م ُمقر٠ماعم ُمـ اًمقاىمع اًمٕم٘مد نأ: صؾٕا

.اًمٜمس٥م ُمـ يرم ُم٤م اًمرض٤مع ُمـ يرم ٟمفأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ن ي٘مقل: زوضمٜمل أظمر قمـ اعمست٘مبؾ ُمثؾ: ٠مطمدمه٤مقمـ اعم٤ميض وسم٤مٔ٘مد سمٚمٗمٔملم يٕمؼم سمن اًمٜمٙم٤مح يٜمٕمأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (305ص: 2شمقيمٞمؾ سم٤مًمٜمٙم٤مح واًمقاطمد يتقمم ـمرذم اًمٜمٙم٤مح.)ج:  ومٞم٘مقل: زوضمتؽ.ٕن هذا

(2)
(: 11)اًمرىمؿ:  ن اًمٜمٙم٤مح يٜمٕم٘مد سمٚمٗمظ اًمٜمٙم٤مح واًمتزوي٩م واهلب٦م واًمتٛمٚمٞمؽ واًمّمدىم٦م .وذم احل٤مؿمٞم٦مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

سمقاؾمٓم٦م ُمٚمؽ اًمرىمب٦م وهق اًمث٤مسم٧م  يدل قمغم متٚمٞمؽ اًمرىمب٦م .آه.ٕن اًمتٛمٚمٞمؽ ؾمب٥م عمٚمؽ اعمتٕم٦م ذم حمٚمٝم٤م ٤ماحل٤مصؾ ُم

 (305ص: 2سم٤مًمٜمٙم٤مح واًمسببٞم٦م ـمريؼ اعمج٤مز. )ج: 

(3
هؾ اًمِمٝم٤مدة. أهؾ اًمقٓي٦م ومٞمٙمقن ُمـ أن اًمٜمٙم٤مح يٜمٕم٘مد سمحضة اًمٗم٤مؾم٘ملم قمٜمدٟم٤م ٕن اًمٗم٤مؾمؼ ُمـ أُمـ ُمس٤مئٚمف: 

 (306ص: 2)ج: 

(4)
 (306ص: 2ؿم٤مهدا. )ج:  ومقق ٕن اًمٗم٤مؾمؼ صٚمح ُم٘مٚمدا ومٞمّمٚمح ُم٘مٚمدا ويمذا ذم اعمسئٚم٦م اعمذيمقرة ومٞماميمام 

(5)
اهلل شمٕم٤ممم ٕن  يب يقؾمػ رمحٝمامأيب طمٜمٞمٗم٦م وأٟمف إن شمزوج ُمسٚمؿ ذُمٞم٦م سمِمٝم٤مدة ذُمٞملم ضم٤مز قمٜمد اًمِمٞمخلم أُمٜمف:  

 (307ص: 2اًمِمٝم٤مدة ذـم٧م ذم اًمٜمٙم٤مح قمغم اقمتب٤مر إصمب٤مت اعمٚمؽ. )ج: 

(6)
 سم٤من يتزوج اسمٜمتف اًمّمٖمػمة ومزوضمٝم٤م وإب طم٤مض سمِمٝم٤مدة رضمؾ واطمد ؾمقامه٤م ضم٤مز رضمال ُمرأن ُمـ أُمس٤مئٚمف:  ُمـ 

 (307ص: 2ن ىم٤مل: ومٞمب٘مل اعمزوج ؿم٤مهدا. )ج: أاًمٜمٙم٤مح ٕن إب جيٕمؾ ُمب٤مذا ٓحت٤مد اعمجٚمس إمم 

(7)
 (308ص: 2قم٦م. )ج: ظمتف ُمـ اًمرض٤م٠مسم ُمف ُمـ اًمرض٤مقم٦م و٠ٓمن يتزوج سمأًمٚمرضمؾ  جيقز ٟمف ٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  
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 .طمٙمام ُمقـمقءة اعمٜمٙمقطم٦م نأ: صؾٕا

 .طمرام سم٤مجلزء آؾمتٛمت٤مع نأ: صؾٕا

 .اعم٤مًمٙمٞم٦م شمٜم٤مذم اعمٛمٚمقيمٞم٦م نأ: صؾٕا

 .اًمٜمٕمٛم٦م شمٜمّمٞمػ ذم صمرأ ًمٚمرق نأ: صؾٕا

 .قمٚمٞمف اًمزي٤مدة يٛمٜمع اًمٕمدد قمغم اًمتٜمّمٞمص نأ: صؾٕا

 .ًمٚمٛمٕم٤مين اًمٕم٘مقد ذم اًمٕمؼمة نأ: صؾٕا

 .اعمبٓمؾ سم٘مدر ت٘مدري اًمبٓمالن نأ: صؾٕا

 .اإلًمزام سمخالف اًم٘مْم٤مء إمم يٗمت٘مر ٓ اًمدومع نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

اعمٜمٙمقطم٦م  ٠مإُم٦م وإن يم٤من مل يٓم ٠ميٓم ضم٤مز ٓ صح اًمٜمٙم٤مح وإذا ُمف ًمف ىمد وـمٞمٝم٤مأظم٧م أٟمف إن شمزوج أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (308ص: 2ٕن اعمٜمٙمقطم٦م ُمقـمقءة طمٙمام. )ج: 

(2)
٤مجلزء ٕن اًمقاـمل ؾمب٥م اجلزئٞم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمقًمد وآؾمتٛمت٤مع سم وسمٜمتٝم٤م ُمٝم٤مأة طمرُم٧م قمٚمٞمف أُمر٢مسم ٟمف ُمـ زٟمكأُمٜمف:  

 (309ص: 2طمرام. )ج: 

(3)
 (310ص: 2ٕن اعمٛمٚمقيمٞم٦م شمٜم٤مذم اعم٤مًمٙمٞم٦م. )ج:  ة قمبده٤مأاعمر ُمتف وٓأيتزوج اعمقمم  ٟمف ٓأُمٜمف:  

(4)
صمرا ذم شمٜمّمٞمػ اًمٜمٕمٛم٦م ومٞمثب٧م سمف طمؾ اعمحٚمٞم٦م ذم طم٤مًم٦م اإلٟمٗمراد دون أُم٦م قمغم طمرة ٕن ًمٚمرق أيتزوج  ٟمف ٓأُمٜمف:  

 (311ص: 2طم٤مًم٦م آٟمْمامم. )ج: 

(5)
 (311ص: 2يمثر ُمـ ذًمؽ. )ج: أن يتزوج أواإلُم٤مء وًمٞمس ًمف  ُمـ احلرائر رسمٕم٤مأن يتزوج أ ن ًمٚمحرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(6)
 (313ص: 2شمك سمٛمٕمٜمك اعمتٕم٦م واًمٕمؼمة ذم اًمٕم٘مقد ًمٚمٛمٕم٤مين. )ج: أن اًمٜمٙم٤مح ُمقىم٧م سم٤مـمؾ ٕٟمف أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(7)
 صح ٟمٙم٤مح اًمتل طمؾ ٟمٙم٤مطمٝم٤م ًمف ٟمٙم٤مطمٝم٤ميؾ  ٓ شملم ذم قم٘مدة واطمدة إطمدامه٤مأن ُمـ شمزوج اُمرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (313ص: 2وسمٓمؾ ٟمٙم٤مح إظمرى. )ج: 

(8)
ظمٗمل  اًمبٚمقغ سمخالف ظمٞم٤مر اًمٕمتؼ ٕن اًمٗمسخ ذم إول ًمدومع ضر ن اًم٘مْم٤مء يِمؽمط ذم ظمٞم٤مرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ء . يٗمت٘مر إمم اًم٘مْم٤م ٓ ظمر ومٞمٗمت٘مر إمم اًم٘مْم٤مء وظمٞم٤مر اًمٕمتؼ ًمدومع ضر ضمكم وم٤مقمتؼم دومٕم٤مذم طمؼ أ ومٕمجؾ إًمزاُم٤م

 (317ص: 2)ج: 
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 .اًمٜمٔمر قمغم شمبتٜمل اًمٜمٙم٤مح وٓي٦م نأ: صؾٕا

 قمٜمد  ضم٤مٟم٥م ُمـ صٞمالأو ضم٤مٟم٥م ُمـ ومْمقًمٞم٤م وأ اجل٤مٟمبلم ُمـ ومْمقًمٞم٤م يّمٚمح ٓ اًمقاطمد نأ: صؾٕا

 .ًمف ظمالوم٤م اًمٓمروملم

 .هلام ظمالوم٤م يقؾمػ يبأ قمٜمد اًمٕم٘مد ذم ٗمروضيم٤معم اًمٕم٘مد سمٕمد اعمٗمروض نأ: صؾٕا

 .اعم٘مّمقد طمّمقل قمٜمد اًمسب٥م سم٤مظمتالف يب٤مزم ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 .اعمس٤محم٦م قمغم ُمبٜم٤مه وم٢من اًمٜمٙم٤مح سمخالف واعماميمس٦م اعمْم٤مي٘م٦م قمغم ُمبٜم٤مه اًمبٞمع نأ: صؾٕا

.اًمبٞمع سمخالف اًمٗم٤مؾمدة سم٤مًمنموط يبٓمؾ ٓ اًمٜمٙم٤مح نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

 ًمّم٤مطمبلم ٕن اًمقٓي٦م ٟمٔمري٦م واًمٜمٔمر يب طمٜمٞمٗم٦م ظمالوم٤مأاًمٕمّمب٤مت ُمـ إىم٤مرب وٓي٦م اًمتزوي٩م قمٜمد  ن ًمٖمػمأُمٜمف:  

 (318،319ص: 2اعمختص سم٤مًم٘مراسم٦م اًمب٤مقمثف قمغم اًمِمٗم٘م٦م. )ج:  يتح٘مؼ سم٤مًمتٗمقيض إمم ُمـ هق

(2)
ة هل اًمتل أضم٤مزت سم٤مـمؾ.ويمذاًمؽ إن يم٤مٟم٧م اعمر٠موم اخلؼم ين ىمد شمزوضم٧م ومالٟم٦م ومبٚمٖمٝم٤مأؿمٝمدوا أن ُمـ ىم٤مل: أُمٜمف:  

 (322،323ص: 2ىم٤مًم٧م مجٞمع ذًمؽ. )ج: 

(3)
صح٧م اًمزي٤مدة شمس٘مط سم٤مًمٓمالق ىمبؾ اًمدظمقل  ٟمف إن زاده٤م ذم اعمٝمر سمٕمد اًمٕم٘مد ًمزُمتف اًمزي٤مدة وإذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ٜمده شمٜمّمػ ُمع إصؾ ٕن اًمٜمّمػ قمٜمدمه٤م خيتص سم٤معمٗمروض ذم اًمٕم٘مد وقم وٓأيب يقؾمػ أوقمغم ىمقل 

 (سم٤مب اعمٝمر ،325ص: 2اعمٗمروض سمٕمد اًمٕم٘مد يم٤معمٗمروض ومٞمف. )ج: 

(4)
قمغم  ُمٜمٝمام مل يرضمع واطمد  ة إن مل شم٘مبض إًمػ طمتك وهبتٝم٤م ًمف صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م ىمبؾ اًمدظمقل هب٤مأن اعمرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

٤مزم يب سمراءة ذُمتف قمـ ٟمّمػ اعمٝمر وٓ يستح٘مف سم٤مًمٓمالق ىمبؾ اًمدظمقل وهق ص٤مطمبف سمٌمء ٕٟمف وصؾ إًمٞمف قملم ُم٤م

 (328ص: 2سم٤مظمتالف اًمسب٥م قمٜمد طمّمقل اعم٘مّمقد. )ج: 

(5)
ُمقصقف صح٧م اًمتسٛمٞم٦م وهل٤م اًمقؾمط......ىم٤مل: ُمٕمٜمك هذه  شمزوضمٝم٤م قمغم طمٞمقان همػم ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (330ص: 2ن يسٛمك ضمٜمس احلٞمقان دون اًمقصػ. )ج: أاعمسئٚم٦م 

(6)
ُمثٚمٝم٤م ٕن ذط ىمبقل اخلٛمر ذط وم٤مؾمد  وهل٤م ُمٝمر ظمٜمزير وم٤مًمٜمٙم٤مح ضم٤مئز وأوُمـ صمؿ: إن شمزوج ُمسٚمؿ قمغم مخر  

 (331ص: 2ومٞمّمح اًمٜمٙم٤مح ويٚمٖمق اًمنمط. )ج: 
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 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م يبأ قمٜمد اإلؿم٤مرة شمٕمتؼم واًمتسٛمٞم٦م اإلؿم٤مرة اضمتٛمٕم٧م إذا ٟمفأ: صؾٕا

 .اعمثؾ ُمٝمر وضمقب يٛمٜمع ىمبؾ وإن اعمسٛمك وضمقب نأ: صؾٕا

 .ًمٚمقًمد إطمٞم٤مء إصمب٤مشمف ذم يت٤مط اًمٜمس٥م نأ: صؾٕا

 .سمٞمفأ ىمقم ضمٜمس ُمـ اإلٟمس٤من نأ: صؾٕا

 .اًمٓمروملم قمٜمد اًمٔم٤مهر ًمف ٝمديِم ُمـ ىمقل اًمدقم٤موي ذم اًم٘مقل نأ: صؾٕا

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف يقؾمػ يبأ قمٜمد يٛمٞمٜمف ُمع اعمٜمٙمر ىمقل اًم٘مقل نأ: صؾٕا

 .سمٞمٜمتف شم٘مبؾ اًمٔم٤مهر ظمالف تفسمٞمٜم يم٤مٟم٧م ُمـ نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م وإن شمزوضمٝم٤م قمغم هذا اًمٕمبد  ة قمغم هذا اًمدن ُمـ اخلؾ وم٢مذا هق مخر ومٚمٝم٤مأٟمف إن شمزوج اُمرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (332ص: 2هق طمر جي٥م ُمٝمر اعمثؾ . )ج:  وم٢مذا

(2)
ؾم٤موى قمنمة دراهؿ قمٜمد  اًمب٤مىمل إذا إٓ طمدمه٤م طمرومٚمٞمس هل٤مأ اًمٕمبديـ وم٢مذا ٟمف إن شمزوضمٝم٤م قمغم هذيـأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (332ص: 2يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٕٟمف ُمسٛمك ووضمقب اعمسٛمك وإن ىمؾ يٛمٜمع وضمقب اعمٝمر. )ج: أ

(3)
 (333ص: 2ٟمف يثب٧م ٟمس٥م وًمده٤م ذم اًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد وشمٕمتؼم ُمدة اًمٜمس٥م ُمـ وىم٧م اًمدظمقل. )ج: أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(4)
مل شمٙمقٟم٤م  إذا وظم٤مًمتٝم٤م ُمٝم٤م٠ميٕمتؼم سم قمامُمٝم٤م وٓأوقمامه٤م وسمٜم٤مت  ظمقاه٤م٠مُمثٚمٝم٤م يٕمتؼم سم ن ُمٝمرأُمس٤مئٚمف اًمٙمثػمة:  ُمـ  

 (333ص: 2ُمـ ىمبٞمٚمتٝم٤م. )ج: 

(5)
 واًم٘مقل ىمقل اًمزوج ومٞمام ة إمم مت٤مم ُمٝمرُمثٚمٝم٤مأذم اعمٝمر وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمر ة صمؿ اظمتٚمٗم٤مأن ُمـ شمزوج اُمرأُمـ ُمس٤مئٚمٝمام:  

 يب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمامأ  قمٜمد وم٤مًم٘مقل ىمقًمف ذم ٟمّمػ اعمٝمر وهذا ؾ وإن ـمٚم٘مٝم٤م ىمبؾ اًمدظمقل هب٤ماعمث قمغم ُمٝمر زاد

 (335ص: 2يقؾمػ اًم٘مقل ىمقًمف سمٕمد اًمٓمالق وىمبٚمف. )ج:  سمقأاهلل شمٕم٤ممم .وىم٤مل 
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(6)
شم٘مبؾ (ًمٗملمأىمؾ وهل شمدقمل أ وأ ًمٗم٤مأ ُمثٚمٝم٤م إن يم٤من ُمٝمرىم٤مُم٤م اًمبٞمٜم٦م ذم اًمقضمف إول )يٕمٜمل: أٟمف إن أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 تفسمٜمٞم(واًمزوج يدقمل إًمػ يمثرأ وأًمٗملم أ شمثب٧م اًمزي٤مدة وذم اًمقضمف اًمث٤مين: )يٕمٜمل: إن يم٤من ُمٝمر ُمثٚمٝم٤م سمٞمٜمتٝم٤م ٕاه٤م

 (336ص: 2ٕاه٤م شمثب٧م احلط. )ج: 
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 رمحف يقؾمػ يبٕ ظمالوم٤م اًمٓمروملم قمٜمد اًمٜمٙم٤مح سم٤مب ذم صكمٕا اعمقضم٥م هق اعمثؾ ُمٝمر نأ: صؾٕا

 .شمٕم٤ممم اهلل

 .هلام ُمقهامظمالوم٤م سمٕمد شمٕم٤ممم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م يبأ قمٜمد اعمثؾ عمٝمر طمٙمؿ ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 .هلام ظمالوم٤م طمٜمٞمٗم٦م يبأ قمٜمد واجل٤مئز اًمٗم٤مؾمد يٜمتٔمؿ اًمٜمٙم٤مح ذم اإلذن نأ: صؾٕا

 .آطمتب٤مس شم٘م٤مسمؾ اًمٜمٗم٘م٦م نأ: صؾٕا

 .إشمالوم٤م ضمٕمؾ اًمدٟمٞم٤م طمٙم٤ممأ ذم اًم٘متؾ نأ: صؾٕا

 .اًمدٟمٞم٤م طمٙم٤ممأ طمؼ ذم ُمٕمتؼمة همػم ٟمٗمسف قمغم عمرءا ضمٜم٤مي٦م نأ: صؾٕا

 .ٟمٗمسف إسم٘م٤مء إمم دواه٤م ٟمسٚمف إسم٘م٤مء إمم اعمرء طم٤مضم٦م نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

إصؾ قمٜمدمه٤م وقمٜمده  ٕٟمف هق صؾ اعمسٛمك جي٥م ُمٝمر اعمثؾ سم٤مإلمج٤معأيم٤من آظمتالف ذم  ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (336ص: 2شمٕمذر اًم٘مْم٤مء سم٤معمسٛمك ومٞمّم٤مر إًمٞمف. )ج: 

(2)
 ذًمؽ ُمـ ُمػماصمف وإن مل يسٛمك هل٤م ن ي٤مظمذواأ رصمتٝم٤م ومٚمق ُمٝمرا ُم٤مت اًمزوضم٤من وىمد يسٛمك هل٤م ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ذم اًمقضمف إول وُمٝمر اعمثؾ  ذم اًمقضمٝملم ُمٕمٜم٤مه اعمسٛمك رصمتٝم٤م اعمٝمر ًمق يب طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مٓأ قمٜمد رصمتٝم٤م رء ًمق ومال ُمٝمرا

 (336ص: 2ذم اًمث٤مين. )ج: 

(3
يب أوم٢مٟمف يب٤مع ذم اعمٝمر قمٜمد  وم٤مؾمدا ودظمؾ هب٤م ٟمٙم٤مطم٤م ن ُمـ ىم٤مل ًمٕمبده: شمزوج هذه إُم٦م ومتزوضمٝم٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف: 

 (،سم٤مب ٟمٙم٤مح اًمرىمٞمؼ340ص: 2قمتؼ. )ج:  طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مٓ: يؤظمذ ُمٜمف إذا

(4)
اًمٜمٗم٘م٦م  ومٚمٝم٤م ُمٕمف سمٞمت٤م ه٤مأن ىم٤مل: وم٢من سمقأن يبقئٝم٤مسمٞم٧م اًمزوج إمم أُمتف ومٚمٞمس قمٚمٞمف أ ن ُمـ زوجأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (341ص: 2ٕن اًمٜمٗم٘م٦م شم٘م٤مسمؾ آطمتب٤مس. )ج:  ومال واًمسٙمٜمك وإٓ

(5)
يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم. )ج: أُمٝمر هل٤م قمٜمد  ومال زوضمٝم٤م ن يدظمؾ هب٤مأُمتف صمؿ ىمتٚمٝم٤م ىمبؾ أن ُمـ زوج أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (341ص: 2

(6)
 (342ص: 2اعمٝمر. )ج:  ومٚمٝم٤م زوضمٝم٤م ن يدظمؾ هب٤مأن احلرة إن ىمتٚم٧م ٟمٗمسٝم٤م ىمبؾ أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(7)
ص: 2ووًمدت ُمٜمف سم٤مًم٘مٞمٛم٦م واًمٓمٕم٤مم سمٖمػم اًم٘مٞمٛم٦م. )ج:  ن إب يتٛمٚمؽ ضم٤مري٦م اسمٜمف اًمتل وـمٞمٝم٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

343) 
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 .شمٜم٤مومٞمٝم٤م اًمٕمدة وٓ اًمب٘م٤مء طم٤مًم٦م ذم ذـم٤م ًمٞمس٧م اًمِمٝم٤مدة نأ: صؾٕا

 .اًمٜمٙم٤مح سم٘م٤مء شمٜم٤مذم اعمحرُمٞم٦م نأ: صؾٕا

 .يٕمغم وٓ يٕمٚمق اإلؾمالم نأ: صؾٕا

 .عمّم٤محلف سمؾ ًمٕمٞمٜمف ذع ُم٤م اًمٜمٙم٤مح نأ: صؾٕا

 .طمٙمام ُمقضمقد همػم اعمٖمٚمقب نأ: صؾٕا

 .يم٤معمٖمٚمقب اًمت٤مسمع نأ: صؾٕا

 .اجلٜمس يٖمٚم٥م ٓ اجلٜمس نأ: صؾٕا

 .اًمٜمِمق ُمٕمٜمل اًمرض٤مع ذم اعمحرم نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

يب طمٜمٞمٗم٦م أ قمٚمٞمف قمٜمد ىمراأ ؾمٚمامأصمؿ  ذم قمدة يم٤مومر وذًمؽ ذم ديٜمٝمؿ ضم٤مئز وأؿمٝمقد  شمزوج اًمٙم٤مومر سمٖمػم وُمـ صمؿ: إذا 

 (344،345ص: 2رمحف اهلل شمٕم٤ممم. )ج: 

(2)
 (345ص: 2ومرق سمٞمٜمٝمام. )ج:  ؾمٚمامأسمٜمتف صمؿ  وأُمف أشمزوج اعمجقد  وُمـ صمؿ: إذا 

(3)
 (345ص: 2يٗمرق قمٜمده. )ج:  طمدمه٤م ٓأوسمٛمراومٕم٦م  يٗمرق سمٞمٜمٝمام طمدمه٤مأن سم٤مإلؾمالم أُمٜمف:  

(4)
ذع ًمٕمٞمٜمف سمؾ عمّم٤محلف.  اعمّم٤مًمح واًمٜمٙم٤مح ُم٤م يٜمتٔمؿ سمٞمٜمٝمام ٕٟمف ٓ يم٤مومر ُمسٚمؿ وٓ يتزوضمٝم٤م ن اعمرشمدة ٓأُمٜمف:  

 (346ص: 2)ج: 

(5)
اظمتٚمط سم٤معم٤مء واًمٚمبـ هق اًمٖم٤مًم٥م شمٕمٚمؼ سمف اًمتحريؿ وإن همٚم٥م اعم٤مء مل يتٕمٚمؼ سمف اًمتحريؿ.  ن اًمٚمبـ إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (،يمت٤مب اًمرض٤مع352ص: 2)ج: 

(6)
يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٕن أ ًمٓمٕم٤مم مل يتٕمٚمؼ سمف اًمتحريؿ وإن يم٤من اًمٚمبـ هم٤مًمب٤م قمٜمدٟمف إن اظمتٚمط سم٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (352ص: 2يم٤معمٖمٚمقب. )ج:  صؾ واًمٚمبـ شم٤مسمع ًمف ذم طمؼ اعم٘مّمقد ومّم٤مرأاًمٓمٕم٤مم 

(7)
يب يقؾمػ وىم٤مل حمٛمد وزومر: يتٕمٚمؼ أ قمٜمد همٚمبٝمام٠مشملم شمٕمٚمؼ اًمتحريؿ سمأاظمتٚمط ًمبـ اُمر ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ص: 2ذم ضمٜمسف ٓحت٤مد اعم٘مّمقد. )ج:  يّمػم ُمستٝمٚمٙم٤م يٖمٚم٥م اجلٜمس وم٢من اًمٌمء ٓ ٕن اجلٜمس ٓ اماًمتحريؿ هب

352) 

(8)
يقضمد  وٓ اطمت٘مـ اًمّمبل سم٤مًمٚمبـ مل يتٕمٚمؼ سمف اًمتحريؿ ٕن اعمحرم ذم اًمرض٤مع ُمٕمٜمك اًمٜمِمق ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (353ص: 2ذًمؽ ذم آطمت٘م٤من ٕن اعمٖمذي وصقًمف ُمـ إقمغم. )ج: 
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 .ُمنموقمٞمتف يٜم٤مذم ٓ همػمه ذم عمٕمٜمك اًمٌمء قمـ اًمٜمٝمل نأ: صؾٕا

 .ًمف زضمرا طمٙمام سم٤مىمٞم٤م جيٕمؾ ُمٕمّمٞم٦م هق سمسب٥م زال إذا اًمٌمء نأ: صؾٕا

 .سي٤م يٙمقن ٓ قمروم٤م ُمستٕمٛمال يٙمقن ٓ ُم٤م نأ: صؾٕا

 .واًمٙمثرة اًمٕمٛمقم يتٛمؾ اعمّمدر نأ: صؾٕا

 .اًمٕمدد يتٛمؾ ٓ اًمٚمٗمظ نأ: صؾٕا

 .ٞمٝم٤مإًم ض٤مومتف٢ميم اجلٛمٚم٦م قمـ سمف يٕمؼم ُم٤م إمم اًمٓمالق إض٤موم٦م نأ: صؾٕا

 .اًم٘مٞمد ومٞمف يٙمقن ُم٤م اًمٓمالق حمؾ نأ: صؾٕا

.اًمٙمؾ يمذيمر أيتجز ٓ ُم٤م ذيمر نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

يٜمٕمدم  شمف ذم طم٤مًم٦م احلٞمض وىمع اًمٓمالق ٕن اًمٜمٝمل قمٜمف عمٕمٜمك ذم همػمه ومالأـمٚمؼ اُمر ن اًمرضمؾ إذاأُمس٤مئٚمف:  ُمـ 

 (،يمت٤مب اًمٓمالق،سم٤مب ـمالق اًمسٜم٦م357ص: 2ُمنموقمٞمتف. )ج: 

(2)
 (358ص: 2ن ـمالق اًمسٙمران واىمع. )ج: أُمـ ُمس٤مئٚمف اًمٙمثػمة:  

(3)
ُمستٕمٛمٚم٦م ومٞمف قمروم٤م ومٚمؿ  همػم سم٤مًمٜمٞم٦م ٕاه٤م يٙمقن ـمالىمف إٓ ٓ()سمتسٙملم اًمٓم٤مء ٟم٧م ُمٓمٚم٘م٦مأ: أٟمف ًمقىم٤ملُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (،سم٤مب إي٘م٤مع اًمٓمالق360ص: 2يٙمـ سي٤م. )ج: 

(4)
 (360ص: 2ومثالث. )ج:  ن ىم٤مل: وإن ٟمقى صمالصم٤مأٟم٧م ـم٤مًمؼ إمم أوأٟم٧م اًمٓمالق أىم٤مل:  ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(5)
 (360ص: 2آٟمٗم٤م. )ج:  شمّمح ذم اعمسئٚم٦م اعمذيمقر ن ٟمٞم٦م اصمٜمتلم ٓأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(6)
 (361ص:  2ؾمؽ ـم٤مًمؼ وىمع اًمٓمالق. )ج: أر وأقمٜم٘مؽ ـم٤مًمؼ  وأىم٤مل: رىمبتؽ ـم٤مًمؼ  ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(7)
يٙمقن ومٞمف اًم٘مٞمد ٕٟمف يٜمبكء قمـ  رضمٚمؽ ـم٤مًمؼ مل ي٘مع اًمٓمالق ٕن حمؾ اًمٓمالق ُم٤م وأىم٤مل: يدك ـم٤مًمؼ  ٟمف ًمقأُمٜمف:  

 (361ص: 2ىمٞمد ذم اًمٞمد. )ج:  رومع اًم٘مٞمد وٓ

(8)
يتجزى.  صمٚم٨م شمٓمٚمٞم٘م٦م يم٤مٟم٧م ـم٤مًم٘م٤م شمٓمٚمٞم٘م٦م واطمدة ٕن اًمٓمالق ٓ وأٟمف إن ـمٚم٘مٝم٤م ٟمّمػ شمٓمٚمٞم٘م٦م أف: ُمـ ُمس٤مئٚم 

 (362ص: 2)ج: 
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 .اعمضوب زي٤مدة ذم ٓ ضمزاءٕا شمٙمثػم ذم اًمضب قمٛمؾ نأ: صؾٕا

 .شُمع» سمٛمٕمٜمك يت٠مشم شذم» يمٚمٛم٦م نأ: صؾٕا

 .فمروم٤م يّمٚمح ٓ اًمٓمالق نأ: صؾٕا

 .يمٚمٝم٤م ُم٤ميمـٕا ذم ،وىمع ىمعو ُمتك اًمٓمالق نأ: صؾٕا

 .اًمتٜمجٞمز يتٛمؾ ٓ اعمْم٤مف ويمذا اإلض٤موم٦م يتٛمؾ ٓ اعمٜمجز نأ: صؾٕا

 .آؾمتٞمٕم٤مب شم٘متيض ٓ اًمٔمرومٞم٦م نأ: صؾٕا

.احل٤مل ذم إٟمِم٤مء اعم٤ميض ذم اإلٟمِم٤مء نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

مل شمٙمـ ًمف ٟمٞم٦م ومٝمل واطمدة ٕن  وأٟم٧م ـم٤مًمؼ واطمدة ذم صمٜمتلم وٟمقى اًمضب واحلس٤مب أىم٤مل:  ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ص: 2يقضم٥م شمٕمدده٤م. )ج:  زاء اًمتٓمٚمٞم٘م٦م ٓضمأ ذم زي٤مدة اعمضوب وشمٙمثػم قمٛمؾ اًمضب ذم شمٙمثػم إضمزاء ٓ

363) 

(2)
 (363ص: 2ُمـ صمٜمتلم ي٘مع اًمثٚم٨م . )ج:  ٟمقى ذم اًمّمقرة اعمذيمقرة واطمد ُمٜمف: أٟمف ًمق 

(3)
ذيمر اًمث٤مين.  يّمٚمح فمروم٤م ومٚمٞمٖمق ومقق اًمٔمرف ي٘مع واطمدة ٕن اًمٓمالق ٓ ٟمقى ذم اًمّمقرة اعمذيمقرة ومٞمام ٟمف ًمقأُمٜمف:  

 (363ص: 2)ج: 

(4)
يتخّمص سمٛمٙم٤من  ذم ُمٙم٦م ومٝمل ـم٤مًمؼ ذم احل٤مل ذم يمؾ اًمبالد ٕن اًمٓمالق ٓ وأٟم٧م ـم٤مًمؼ سمٛمٙم٦م أ٤مل: ىم ٟمف ًمقأُمٜمف:  

 (363ص: 2دون ُمٙم٤من. )ج: 

(5)
ول اًمقىمتلم اًمذي شمٗمقه سمف ومٞم٘مع ذم إول ٠مظمذ سم١مهمدا اًمٞمقم وم٢مٟمف ي وأٟم٧م ـم٤مًمؼ اًمٞمقم همدا أىم٤مل:  ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (364ص: 2ذم اًمٞمقم وذم اًمث٤مين ذم اًمٖمد. )ج: 

(6)
يب طمٜمٞمٗم٦م ٕن يمٚمٛم٦م ذم ًمٚمٔمرف أ اًمٜمٝم٤مر ديـ ذم اًم٘مْم٤مء قمٜمد ٟم٧م ـم٤مًمؼ ذم همد وىم٤مل: ٟمقي٧م آظمرأىم٤مل:  ٟمف ًمقأُمٜمف:  

 (364ص: 2شم٘متيض آؾمتٞمٕم٤مب . )ج:  واًمٔمرومٞم٦م ٓ

(7)
 (364،365ص:  2ُمس وىمع اًمس٤مقم٦م. )ج: أول ُمـ أ ُمس وىمد شمزوضمٝم٤مأٟم٧م ـم٤مًمؼ أىم٤مل:  ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  
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 ُمٓمٚمؼ سمف يراد يٛمتد ٓ سمٗمٕمؾ ىمرن وإذا اًمٜمٝم٤مر سمٞم٤مض سمف  يراد يٛمتد سمٗمٕمؾ ىمرن إذا اًمٞمقم نأ: صؾٕا

 .اًمقىم٧م

 .اًمقصٚم٦م إلزاًم٦م وم٢ماه٤م اإلسم٤مٟم٦م سمخالف اًم٘مٞمد إلزاًم٦م اًمٓمالق نأ: صؾٕا

 .اًمٕمدد سمذيمر اًمٓمالق وىمقع يم٤من سم٤مًمٕمدد ىمرن ُمتك اًمقصػ نأ: صؾٕا

 .اًمٜمٙم٤مح ُمٚمؽ يٜم٤مذم اًمٞمٛملم ُمٚمؽ نأ: صؾٕا

 .سمف شمٕمٚمؼ ٚمحٙمؿوًم اًمقضمقد طمٔمر قمغم ُمٕمدوُم٤م يٙمقن ُم٤م اًمنمط نأ: صؾٕا

.اعمبٝمؿ سم٤مًمٕمدد اىمؽمٟم٧م إذا اًمٕم٤مدة جمرى ذم سم٤مًمٕمدد اًمٕمٚمؿ شمٗمٞمد ص٤مسمعٕسم٤م اإلؿم٤مرة نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ـمٚم٘م٧م ٕن اًمٓمالق ُمـ ىمبٞمؾ ومٕمؾ  ًمٞمال ٟم٧م ـم٤مًمؼ ومتزضمٝم٤م٠مشمزوضمؽ ومأة يقم أن ُمـ ىم٤مل ُٓمرأاًمٙمثػمة:  ُمـ ُمس٤مئٚمف 

 (366ص: 2يٛمتد ومػماد سم٤مًمٞمقم ُمٓمٚمؼ اًمقىم٧م. )ج:  ٓ

(2)
ٟم٤م ُمٜمؽ سم٤مئـ يٜمقي اًمٓمالق ومٝمل أىم٤مل:  ُمٜمؽ ـم٤مًمؼ ومٚمٞمس سمٌمء وإن ٟمقى ـمالىم٤م وًمق ٟم٤مأشمف: أن ُمـ ىم٤مل ُٓمرأُمٜمف:  

ص: 2دون اًمزوج واإلسم٤مٟم٦م إلزاًم٦م اًمقصٚم٦م وهل ُمِمؽميم٦م . )ج:  ومٞمٝم٤م اًم٦م اًم٘مٞمد وهقـم٤مًمؼ ٕن اًمٓمالق إلز

366،367) 

(3)
 (367ص: 2ٓ،ومٚمٞمس سمٌمء. )ج:  وأٟم٧م ـم٤مًمؼ واطمدة أىم٤مل:  ٟمف ًمقأُمٜمف:  

(4)
ُمٜمف وىمٕم٧م اًمٗمرىم٦م عمٜم٤موم٤مة سملم  ؿم٘مّم٤م وأ ة زوضمٝم٤مأُمٚمٙم٧م اعمر وأُمٜمٝم٤م  ؿم٘مّم٤م وأشمف أُمٚمؽ اًمزوج اُمر ٟمف إذاأُمٜمف:  

 (367ص: 2ٙملم. )ج: اعمٚم

(5)
ُمٚمؽ اًمزوج اًمرضمٕم٦م ٕٟمف قمٚمؼ  ٟم٧م ـم٤مًمؼ صمٜمتلم ُمع قمتؼ ُمقٓه إي٤مك وم٤مقمت٘مٝم٤مأُم٦م ًمٖمػمه أٟمف إن ىم٤مل هل٤م: وهل أُمٜمف:  

 (368ص: 2اًمتٓمٚمٞمؼ سم٤مٓقمت٤مق . )ج: 

(6)
 ي٘مؾ مل ن ىم٤مل: وًمقأسم٤مإلهب٤مم واًمسب٤مسم٦م واًمقؾمٓمك ومٝمل صمالث إمم  ٟم٧م ـم٤مًمؼ هٙمذا يِمػمأشمف : أن ُمـ ىم٤مل ُٓمرأُمٜمف:  

 (369ص: 2ٟم٧م ـم٤مًمؼ. )ج: أي٘مع واطمدة ٕٟمف مل شم٘مؽمن سم٤مًمٕمدد اعمبٝمؿ ومب٘مل آقمتب٤مر ًم٘مقًمف:  شهٙمذا»
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 سمف اعمِمبف يم٤من رء:  يأ سم٤مئٜم٤م ي٘مع سمٌمء اًمٓمالق ؿمبف ٟمفأ شمٕم٤ممم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م يبأ قمٜمد: صؾٕا

 وقمٜمد ومال وإٓ سم٤مئٜم٤م يٙمقن اًمٕمٔمؿ ذيمر نأ شمٕم٤ممم اهلل رمحف يقؾمػ يبأ وقمٜمد يذيمر مل وأ اًمٕمٔمؿ ذيمر

 .رضمٕمل ومٝمل وإٓ سم٤مئٜم٤م ي٘مع اًمٜم٤مس قمٜمد سم٤مًمٕمٔمؿ يقصػ مم٤م سمف اعمِمبف يم٤من إن شمٕم٤ممم اهلل رمحف زومر

 صٗم٦م يم٤مٟم٧م اًمٙمٜم٤مي٦م هب٤مء ىمراه٤م إن اًمٔمرف طمرف سمٞمٜمٝمام دظمؾأو ؿمٞمئلم ذيمر ُمتك  ٟمفأ: صؾٕا

 .وٓأ يمقرًمٚمٛمذ صٗم٦م يم٤مٟم٧م اًمٙمٜم٤مي٦م هب٤مء ي٘مراه٤م مل وإن ظمرآ ًمٚمٛمذيمقر

 .اًمٞمٛملم ُمع ُملمٕا ىمقل اًم٘مقل نأ: صؾٕا

 .اعمجٚمس ذم ضمقاسم٤م شم٘متيض اًمتٛمٚمٞمٙم٤مت نأ: صؾٕا

.اًمٚمٛمبٝمؿ شمٗمسػم يّمٚمح ٓ اعمبٝمؿ نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

رمحف اهلل شمٕم٤ممم  يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم وزومرأٟم٧م ـم٤مًمؼ ُمثؾ اجلبؾ ومٝمل واطمدة سم٤مئٜم٦م قمٜمد أىم٤مل:  ٟمف إذاأُمٜمف:  

ص: 2ؿ اجلبؾ ومٝمل واطمدة سم٤مئٜم٦م سم٤مإلمج٤مع . )ج: ىم٤مل ُمثؾ قمٔم يب يقؾمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم .وإذاأورضمٕمٞم٦م قمٜمد 

 (،ومّمؾ ذم شمِمبٞمف اًمٓمالق ووصٗمف370

(2)
سمٕمده٤م واطمدة وىمٕم٧م واطمدة .ىم٤مل اعمرهمٞمٜم٤مين:  وأٟم٧م ـم٤مًمؼ واطمدة ىمبؾ واطمدة أىم٤مل:  ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف اًمٙمثػمة:  

دة صٗم٦م ًمألومم ومتبلم ٟم٧م ـم٤مًمؼ واطمدة ىمبؾ واطمأوإي٘م٤مع اًمٓمالق ذم اعم٤ميض إي٘م٤مع ذم احل٤مل وم٤مًم٘مبٚمٞم٦م ذم ىمقًمف: 

 (372ص: 2شم٘مع اًمث٤مٟمٞم٦م. )ج:  سم٤مٕومم ومال

(3)
ُملم أٟمف إن ىم٤مل هل٤م: اقمتدي اقمتدي اقمتدي وىم٤مل: ٟمقي٧م سم٤مٕومم ـمالىم٤م وسم٤مًمب٤مىمل طمٞمْم٤م ديـ ذم اًم٘مْم٤مء ٕٟمف أُمٜمف:  

 (375ص: 2ذم ضٛمػمه واًم٘مقل ىمقل إُملم ُمع اًمٞمٛملم. )ج:  ذم اإلظمب٤مر قمام

(4)
 ن شمٓمٚمؼ ٟمٗمسٝم٤م ُم٤مأ: ـمٚم٘مل ٟمٗمسؽ ومٚمٝم٤م ىم٤مل هل٤م وأهل٤م: اظمت٤مري يٜمقي سمذًمؽ اًمٓمالق  ىم٤مل ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

سم٤مب  ،376ص: 2ذم اعمجٚمس. )ج:  داُم٧م ذم جمٚمسٝم٤م ٕٟمف متٚمٞمؽ اًمٗمٕمؾ ُمٜمٝم٤م واًمتٛمٚمٞمٙم٤مت شم٘متيض ضمقاسم٤م

 (شمٗمقيض اًمٓمالق

(5)
ىم٤مل هل٤م: اظمت٤مري وم٘م٤مًم٧م:  قذم يمالُمٝم٤م يٕمٜمل ذم سم٤مب آظمتٞم٤مر طمتك ًم وأسمد ُمـ ذيمر اًمٜمٗمس ذم يمالُمف  ٟمف ٓأُمٜمف:  

 (376ص: 2)ج:  سم٤مـمؾ ٕن اعمبٝمؿ اًمخ ىمد اظمؽمت ومٝمق
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 .يبٓمؾ ٓ ومٝمق ُمث٤ملٕا قمغم يدل وُم٤م اخلٞم٤مر يبٓمؾ ومٝمق اإلقمراض قمغم يدل ُم٤م نأ: صؾٕا

 .يٚمٖمق ومٝمق وإٓ يّمح ًمٚمتٗمقيض اوم٘م٤مُمق يم٤من إن اجلقاب نأ: صؾٕا

 .ٓزم شمٍمف اًمٞمٛملم نأ: صؾٕا

 .ٓزم سمتٍمف ًمٞمس اًمتقيمٞمؾ نأ: صؾٕا

 .اعمذيمقر همػم ذم شمٕمٛمؾ ٓ اًمٜمٞم٦م نأ: صؾٕا

 .شمٜمجٞمز يم٤مئـ سمنمط اًمتٕمٚمٞمؼ نأ: صؾٕا

.ومٕم٤ملٕا شمٙمرار شمقضم٥م شيمٚمام» يمٚمٛم٦م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ن ىم٤مل: وإن يم٤مٟم٧م شمسػم قمغم أيم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م ومجٚمس٧م ومٝمل قمغم ظمٞم٤مره٤م ٕٟمف دًمٞمؾ اإلىمب٤مل إمم  ًمق اه٤مأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (380ص: 2وإن ؾم٤مرت سمٓمؾ ظمٞم٤مره٤م. )ج:  ذم حمٛمؾ ومقىمٗم٧م ومٝمل قمغم ظمٞم٤مره٤م وأداسم٦م 

(2)
ىم٤مًم٧م : ىمد اظمؽمت ٟمٗمز مل شمٓمٚمؼ ٕن اإلسم٤مٟم٦م  ف ىم٤مل هل٤م: ـمٚم٘مل ٟمٗمسؽ وم٘م٤مًم٧م : اسمٜم٧م ٟمٗمز ـمٚم٘م٧م،وًمقٟمأُمٜمف:  

ًمٗم٤مظ اًمٓمالق أصؾ اًمٓمالق سمخالف آظمتٞم٤مر ٕٟمف ًمٞمس ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٓمالق ومٙم٤مٟم٧م ُمقاوم٘م٦م ًمٚمتٗمقيض ذم أُمـ 

 (ذم اعمِمٞمئ٦م سم٤مب شمٗمقيض اًمٓمالق، خمتٍما، ،381ص: 2ومٞمٚمٖمق. )ج: 

(3)
 (381ص: 2ن يرضمع قمٜمف ٕن ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٞمٛملم . )ج: أٚم٘مل ٟمٗمسؽ ومٚمٞمس ًمف ُمٜمف: إن ىم٤مل: ـم 

(4)
يٚمزم. )ج:  ن يرضمع ٕٟمف شمقيمٞمؾ ومالأن يٓمٚم٘مٝم٤م ذم اعمجٚمس وسمٕمده وًمف أيت ومٚمف أىم٤مل ًمرضمؾ: ـمٚمؼ اُمر ُمٜمف: إذا 

 (381ص: 2

(5)
ٓمالق سمٓمؾ إُمر ٟم٧م ـم٤مًمؼ إن ؿمئ٧م وم٘م٤مًم٧م: ؿمئ٧م إن ؿمئ٧م وم٘م٤مل: ؿمئ٧م يٜمقي اًمأىم٤مل هل٤م:  ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ة ذيمر اًمٓمالق ًمٞمّمػم أي٘مع اًمٓمالق سم٘مقًمف: ؿمئ٧م وإن ٟمقى اًمٓمالق ٕٟمف ًمٞمس ذم اًمٙمالم اعمر ن ىم٤مل: وٓأإمم 

 (383ص: 2شمٕمٛمؾ ذم همػم اعمذيمقر. )ج:  واًمٜمٞم٦م ٓ ـمالىمٝم٤م اًمزوج ؿم٤مئٞم٤م

(6)
 (383 ص:2ُم٣م ـمٚم٘م٧م ٕن اًمتٕمٚمٞمؼ اًمخ )ج:  إُمر ىمد إن ىم٤مًم٧م: ىمد ؿمئ٧م إن يم٤من يمذا اه٤مأُمٜمف:  

(7)
ن شمٓمٚمؼ ٟمٗمسٝم٤م واطمدة سمٕمد واطمدة طمتك شمٓمٚمؼ ٟمٗمسٝم٤م صمالصم٤م. )ج: أؿمئ٧م ومٚمٝم٤م  ٟم٧م ـم٤مًمؼ يمٚمامأىم٤مل هل٤م:  ُمٜمف: ًمق 

 (383ص: 2
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 .صٚمفأ وضمقد يستدقمل اًمٓمالق وصػ ذم اًمتٗمقيض نأ: صؾٕا

 .طم٘مٞم٘م٦م ًمٚمتبٕمٞمض شُمـ» يمٚمٛم٦م نأ: صؾٕا

 .إًمٞمف اإلض٤موم٦م سمٛمٜمزًم٦م اعمٚمؽ ؾمب٥م إمم اإلض٤موم٦م نأ: صؾٕا

 .هيدم ٓ وزومر حمٛمد وقمٜمد قمٜمدمه٤م اًمثالث دون ُم٤م هيدم اًمث٤مين اًمزوج نأ: صؾٕا

 .اًمٗمرج ذم اًمٗمرج إدظم٤مل اجلامع نأ : صؾٕا

 .إٟمِم٤مء سمٕمد سم٤محل٤مصؾ شمٙمٚمؿ آؾمتثٜم٤مء نأ: صؾٕا

 .شمقرث اًمٗم٤مر ةأاعمر نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ٟم٧م ـم٤مًمؼ يمٞمػ ؿمئ٧م ـمٚم٘م٧م شمٓمٚمٞم٘م٦م يٛمٚمؽ اًمرضمٕم٦م ٕن يمٚمٛم٦م يمٞمػ ًمالؾمتٞمّم٤مف واًمتٗمقيض أُمٜمف: إن ىم٤مل هل٤م:  

 (384ص: 2)ج:  ذم وصٗمف اًمخ

(2)
شمٓمٚمؼ  وصمٜمتلم وٓأن شمٓمٚمؼ ٟمٗمسٝم٤م واطمدة أؿمئ٧م ومٚمٝم٤م  ىم٤مل هل٤م: ـمٚم٘مل ٟمٗمسؽ ُمـ صمالث ُم٤مٟمف إن أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ص: 2ًمٚمتٕمٛمٞمؿ ومٞمٕمٛمؾ هبام. )ج:  يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٕن يمٚمٛم٦م ُمـ طم٘مٞم٘م٦م ًمٚمتبٕمٞمض وُم٤مأ قمٜمد صمالصم٤م

384،385) 

(3)
 (يامن ذم اًمٓمالق،سم٤مب ا385ٕص: 2ض٤مف اًمٓمالق إمم اًمٜمٙم٤مح وىمع قم٘مٞم٥م اًمٜمٙم٤مح . )ج: أ ٟمف إذاأُمٜمف:  

(4)
صمؿ  آظمر ودظمؾ هب٤م ٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤م ومٓمٚم٘مٝم٤م صمٜمتلم وشمزوضم٧م زوضم٤م٠مٟمف إن ىم٤مل هل٤م: إن دظمٚم٧م اًمدار ومأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

حمٛمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم: هل اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مل قم٤مدت إمم إول ومدظمٚم٧م اًمدار ـمٚم٘م٧م صمالصم٤م قمٜمد اًمِمٞمخلم رمحٝمام

 (388ص: 2ف اهلل شمٕم٤ممم. )ج: رمح سم٘مل ُمـ اًمٓمٚم٘م٤مت وهق ىمقل زومر ـم٤مًمؼ ُم٤م

(5)
اًمت٘مك اخلت٤مٟم٤من ـمٚم٘م٧م صمالصم٤م وإن ًمب٨م ؾم٤مقم٦م مل  ٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤م ومج٤مُمٕمٝم٤م ومٚمام٠مضم٤مُمٕمتؽ وم شمف : إذاأىم٤مل ُٓمر ُمٜمف: ًمق 

 (389ص: 2دظمٚمف وضم٥م قمٚمٞمف اعمٝمر ٕن اجلامع اًمخ )ج: أظمرضمف صمؿ أجي٥م قمٚمٞمف اعمٝمر وإن 

(6)
صمٜمتلم ـمٚم٘م٧م  إٓ ٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤مأواطمدة ـمٚم٘م٧م صمٜمتلم وإن ىم٤مل :  ٟم٧م ـم٤مًمؼ صمالصم٤م إٓأٟمف إن ىم٤مل: أُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ص: 2يب٘مك سمٕمده رء ًمٞمّمػم ُمتٙمٚمامسمف. )ج:  يّمح اؾمتثٜم٤مء اًمٙمؾ ُمـ اًمٙمؾ ٕٟمف ٓ ن ىم٤مل: وٓأواطمدة إمم 

390) 

(7)
سم٤مئٜم٤م ومامت وهل ذم اًمٕمدة ورصمتف وإن ُم٤مت سمٕمد  شمف ذم ُمرض ُمقشمف ـمالىم٤مأـمٚمؼ اُمر ن اًمرضمؾ إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (،سم٤مب ـمالق اعمريض390ص: 2ُمػماث هل٤م. )ج:  اٟم٘مْم٤مء اًمٕمدة ومال
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 .اًمٖم٤مًم٥م اهلالك شمقضمف ذم اعمرض ُمٕمٜمك ذم هق سمام يثب٧م اًمٗمرارىمد طمٙمؿ نأ: صؾٕا

 .اعمٚمؽ اؾمتداُم٦م اًمرضمٕم٦م نأ: صؾٕا

 .اًمرضمٕم٦م يٕم٘م٥م يمد٠مُمت ُمٚمؽ ذم اًمٓمالق نأ: صؾٕا

 .يٚمزُمف سمٌمء إٓ ؿمٝمرأ رسمٕم٦مأ اًم٘مرسم٤من يٛمٚمٙمف ٓ ُمـ اعمقمم نأ: صؾٕا

 .اعم٘مٞمد يتٛمؾ اعمٓمٚمؼ نأ: صؾٕا

.ُم٤مٓ يٙمـ مل وإن قمٜمف آقمتٞم٤مض جيقز مم٤م اًمٜمٙم٤مح ُمٚمؽ نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ىمتؾ. )ج:  وأرضمؿ ورصم٧م إن ُم٤مت ذم ذًمؽ اًمقضمف  وأىمدم ًمٞم٘متؾ ذم ىمّم٤مص  وأسم٤مرز رضمال  ٟمف إن يم٤من ىمدأُمٜمف:  

 (392ص: 2

(2)
 ٕمدة ٕٟمف ٓيتح٘مؼ آؾمتداُم٦م ذم اًم ُمـ ىمٞم٤مم اًمٕمدة ٕن اًمرضمٕم٦م اؾمتداُم٦م اعمٚمؽ وإٟمام()ًمٚمرضمٕم٦م سمد وُمـ صمؿ: ٓ 

 (سم٤مب اًمرضمٕم٦م ،394،395ص: 2ُمٚمؽ سمٕمد اٟم٘مْم٤مئٝم٤م. )ج: 

 ن اًمرضمٕم٦م شمّمح سم٤مًمٗمٕمؾ اًمذي خيتص سم٤مًمٜمٙم٤مح قمٜمدٟم٤م يم٤مًمت٘مبٞمؾ واًمٚمٛمس سم٤مًمِمٝمقة واًمٜمٔمر إمم ومرضمٝم٤مأوُمٜمف: 

 (395ص: 2ذم إؾم٘م٤مط اخلٞم٤مر. )ج:  ي٘مع دًٓم٦م قمغم آؾمتداُم٦م يمام سم٤مًمِمٝمقة ٕن اًمٗمٕمؾ ىمد

اًمرضمٕم٦م ُمستح٥م قمٜمدٟم٤م ًمٞمس سمقاضم٥م ٕن اًمرضمٕم٦م اؾمتداُم٦م اعمٚمؽ واًمٜمٙم٤مح ن اإلؿمٝم٤مد قمغم أ يْم٤مأوُمٜمف: 

 (395ص: 2ذم اًمٗملء ذم اإليالء. )ج:  واًمِمٝم٤مدة ًمٞمس٧م ذـم٤م ومٞمف ذم طم٤مًم٦م اًمب٘م٤مء يمام

(3)
 (397ص: 2ومٚمف اًمرضمٕم٦م. )ج:  ضم٤مُمٕمٝم٤مأوًمدت ُمٜمف وىم٤مل: مل  وأشمف وهل طم٤مُمؾ أن ُمـ ـمٚمؼ اُمرأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

(4)
ٕن اعمستثٜمل يقم  يقُم٤م مل يٙمـ ُمقًمٞم٤م ٕن اعمقزم اًمخ ويٛمٙمٜمف هٝمٜم٤م ىمرب ؾمٜم٦م إٓأ ٤مل: واهلل ٓىم ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (سم٤مب اإليالء ،402ص: 2ُمٜمٙمر. )ج: 

(5)
فمٝم٤مر قمٜمد اًمِمٞمخلم  ردت اًمٔمٝم٤مر ومٝمقأٟم٧م قمكم طمرام ؾمئؾ قمـ ٟمٞمتف وم٢من ىم٤مل: أشمف أىم٤مل ُٓمر ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (403،404ص: 2وذم اًمٔمٝم٤مر ٟمقع طمرُم٦م واعمٓمٚمؼ يتٛمؾ اعم٘مٞمد. )ج:  ـمٚمؼ احلرُم٦مأاهلل شمٕم٤ممم ٕٟمف  رمحٝمام

(6)
 (سم٤مب اخلٚمع ،405ص: 2ُمٜمف: إن ـمٚم٘مٝم٤م قمغم ُم٤مل وم٘مبٚم٧م وىمع اًمٓمالق وًمزُمٝم٤م اعم٤مل. )ج:  
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 .اًمْمامن يقضم٥م اًمٕم٘مد ضٛمـ اًمتٕمزيرذم نأ: صؾٕا

 .لاًمدظمق طم٤مًم٦م سمخالف همػمُمت٘مقم اخلروج طم٤مًم٦م ذم اًمبْمع ُمٚمؽ نأ: صؾٕا

 اًمٙمالم يتٛمؾ ُمقضع يمؾ وذم ًمٚمتبٕمٞمض يٙمقن شُمـ» سمدون اًمٙمالم يّمح ُمٜمع يمؾ نأ: صؾٕا

 .صٚم٦م يٙمقن سمدوٟمف

 .اًمٗم٤مؾمدة سم٤مًمنموط يبٓمؾ ٓ اخلٚمع نأ: صؾٕا

 .اعمٕمقض قمغم يٜم٘مسؿ اًمٕمقض نأ: صؾٕا

.اًمنمط ضمزاءأ قمغم يتقزع ٓ اعمنموط نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل أظمذشمف قمٜمد أاعمٝمر اًمذي  رد ٟمف مخر يٚمزم قمٚمٞمٝم٤مأظم٤مًمع قمغم ظمؾ سمٕمٞمٜمف ومٔمٝمر  ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

ص: 2)ج: (8اًمخ )رىمؿ ه٤مُمش اهلداي٦م:  وهمرشمف سمذًمؽ ومٙم٤مٟم٧م ض٤مُمٜم٦م ٕن اًمتٕمزير ٕاه٤م ؾمٛم٧م ُم٤مٓشمٕم٤ممم 

405) 

(2)
رء  ُمٞمت٦م ومال وأظمٜمزير  وأن خي٤مًمع اعمسٚمؿ قمغم مخر أسمٓمؾ اًمٕمقض ذم اخلٚمع ُمثؾ أٟمف إن أُمـ ُمس٤مئٚمف اًمٙمثػمة:  

ص: ٤2مًم٦م اًمدظمقل ُمت٘مقم. )ج: ًمٚمزوج واًمٗمرىم٦م سم٤مئٜم٦م ٕن ُمٚمؽ اًمبْمع اًمخ.سمخالف اًمٜمٙم٤مح ٕن اًمبْمع ذم طم

405) 

(3)
رء ومٕمٚمٞمٝم٤م صمالصم٦م دراهؿ ٕاه٤م  ذم يدي ُمـ دراهؿ ومٗمٕمؾ ومٚمؿ يٙمـ ذم يده٤م ىم٤مًم٧م: ظم٤مًمٕمٜمل قمغم ُم٤م اه٤م ًمقأُمٜمف:  

ص: 2ًمٚمّمٚم٦م دون اًمتبٕمٞمض ٕن اًمٙمالم يتٛمؾ سمدوٟمف. )ج:  هٝمٜم٤م شُمـ» ىمٚمف صمالصم٦م ويمٚمٛم٦مأؾمٛم٧م اجلٛمع و

406) 

(4)
وقمٚمٞمٝم٤م شمسٚمٞمؿ قمٞمٜمف إن ىمدرت وشمسٚمٞمؿ  أاه٤م سمريئ٦م ُمـ ضامٟمف ومل شمؼمأآسمؼ قمغم  هل٤م وُمـ صمؿ: إن اظمتٚمٕم٧م قمغم قمبد 

 (406ص: 2ىمٞمٛمتف إن قمجزت. )ج: 

(5)
 (406ص: 2صمٚم٨م إًمػ. )ج:  ًمػ ومٓمٚم٘مٝم٤م واطمدة ومٕمٚمٞمٝم٤م٠مىم٤مًم٧م ـمٚم٘مٜمل صمالصم٤م سم ُمٜمف: إذا 

(6)
ٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ويٛمٚمؽ يب طمأ رء قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد ًمػ ومٓمٚم٘مٝم٤م واطمدة ومالأقمغم  ُمٜمف: إن ىم٤مًم٧م ـمٚم٘مٜمل صمالصم٤م 

ضمزاء اًمنمط. )ج: أيتقزع قمغم  يم٤من ًمٚمنمط وم٤معمنموط ٓ ن ىم٤مل: وإذأًمٚمنمط إمم  شقمغم»اًمرضمٕم٦م ٕن يمٚمٛم٦م 

 (406،407ص: 2
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 .آؾمت٘مالل اًمت٤مُم٦م ٛمٚم٦ماجل ذم صؾٕا نأ: صؾٕا

 .اًمرضمؾ ضم٤مٟم٥م ذم اًمٞمٛملم وسمٛمٜمزًم٦م ةأاعمر ضم٤مٟم٥م ذم اًمبٞمع سمٛمٜمزًم٦م اخلٚمع نأ: صؾٕا

 .هلام ظمالوم٤م شمٕم٤ممم اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م يبأ قمٜمد يتجزى آقمت٤مق نأ: صؾٕا

 .اًمٓمٕمؿ ُمـ اًمتٛمٙمـ ذم طم٘مٞم٘م٦م هق اإلـمٕم٤مم نأ: صؾٕا

 .ُمٕمتؼمة اجلٜمسلم وذم ًمٖمق داًمقاطم اجلٜمس ذم اًمٜمٞم٦م نأ: صؾٕا

 ذم اًم٘مذف طمد ُم٘م٤مم ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمٚمٕمـ ُم٘مروٟم٦م يامنٕسم٤م يمدات١مُم ؿمٝم٤مدات قمٜمدٟم٤م اًمٚمٕم٤من نأ: صؾٕا

 .طم٘مٝم٤م ذم طمداًمزٟم٤مء وُم٘م٤مم طم٘مف

 سف.ٟمٗم يمذبأ إذا سمٕمد يب٘مك ٓ اًمتالقمـ طمٙمؿ نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

مل شم٘مبؾ ٕٟمف  إذا ويمذا ،رء قمٚمٞمٝم٤م ة وٓأًمػ وم٘مبٚم٧م اعمرأٟم٧م ـم٤مًمؼ وقمٚمٞمؽ أشمف: أىم٤مل ُٓمر ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (407ص: 2دًٓم٦م. )ج:  إصؾ ومٞمٝم٤م آؾمت٘مالل وٓ سمدًٓم٦م إذ ىمبٚمف إٓ ط سمامشمرشمب مجٚم٦م شم٤مُم٦م ومال

(2)
ي٤مم وم٘مبٚم٧م سم٤مخلٞم٤مر سم٤مـمؾ أٟمؽ سم٤مخلٞم٤مر صمالصم٦م أقمغم  وأين سم٤مخلٞم٤مر أًمػ قمغم أٟم٧م ـم٤مًمؼ قمغم أىم٤مل:  ٟمف ًمقأُمـ ُمس٤مئٚمف:  

 (407ص: 2ة. )ج: أيم٤من ًمٚمٛمر إذا ضم٤مئز يم٤من ًمٚمزوج وهق إذا

(3)
يب طمٜمٞمٗم٦م أقمٜمد  قمتؼ سم٤مىمٞمف مل جيزأصمؿ  ؼ ٟمّمػ قمبده قمـ يمٗم٤مرشمف صمؿ ضم٤مُمع اًمتل فم٤مهر ُمٜمٝم٤مقمتأُمـ ُمس٤مئٚمف: إٟمف إن  

 (سم٤مب اًمٔمٝم٤مر ،413ص: 2رمحف اهلل شمٕم٤ممم. )ج: 

(4)
 جيزيف إٓ وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم : ٓ يمثػما وأ يمٚمقاأ ىمٚمٞمال يم٤من ُم٤م وُمـ صمؿ : إن همداهؿ قمِم٤مهؿ ضم٤مز 

ذم  طم٘مٞم٘م٦م ذم اًمتٛمٙملم ُمـ اًمٓمٕمؿ وذم اإلسم٤مطم٦م ذًمؽ يمام اإلـمٕم٤مم وهق ن اعمٜمّمقص قمٚمٞمف هقأ اًمتٛمٚمٞمؽ .ًمٜم٤م

(415ص: 2اًمتٛمٚمٞمؽ . )ج: 

(5)
قمـ واطمد ُمٜمٝمام قمٜمد اًمِمٞمخلم  جيزه إٓ  مل ُمـ سمر ـمٕمؿ قمـ فمٝم٤مريـ ؾمتلم ُمسٙمٞمٜم٤م ًمٙمؾ ُمسٙملم ص٤مقم٤مأ ُمٜمف: إذا 

ٞم٦م ذم اجلٜمس اًمقاطمد ًمٖمق.وذم اجلٜمسلم ن اًمٜمأاهلل شمٕم٤ممم .وىم٤مل حمٛمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم: جيزيف قمٜمٝمام.هلام:  رمحٝمام

 (415،416ص: 2ن ىم٤مل: ومٞم٘مع قمٜمٝم٤م. )ج: أديى يّمٚمح يمٗم٤مرة واطمدة إمم ١مًمٖم٧م اًمٜمٞم٦م واعم ُمٕمتؼمة .وإذا

(6)
ٟمٗمل ٟمس٥م  وأة ممـ يد ىم٤مذومٝم٤م أهؾ اًمِمٝم٤مدة واعمرأُمـ  ومه٤م شمف سم٤مًمزٟم٤مأىمذف اًمرضمؾ اُمر ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف اًمٙمثػمة:  

 (سم٤مب اًمٚمٕم٤من ،416ص: 2ذف ومٕمٚمٞمف اًمٚمٕم٤من. )ج: وًمده٤م وـم٤مًمبتف سمٛمقضم٥م اًم٘م

(7)
 (419ص: 2قمٜمد اًمٓمروملم. )ج:  ن يتزوضمٝم٤م وهذاأيمذب ٟمٗمسف طمده اًم٘م٤ميض وطمؾ ًمف أُمٜمف: إن قم٤مد اًمزوج و 
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 .سم٤مًمٍميح يتٕمٚمؼ اًمٚمٕم٤من نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمنمط شمٕمٚمٞم٘مف يّمح ٓ اًم٘مذف نأ: صؾٕا

 .اًمٕم٘مد مت٤مم سمٕمد قمٜمدٟم٤م اًمٗمسخ ي٘مبؾ ٓ اًمٜمٙم٤مح نأ: صؾٕا

 .جيقز ٓ واعمبدل اًمبدل سملم اجلٛمع نأ: صؾٕا

 .اًمرطمؿ ومراغ قمـ اًمتٕمرف اًمٕمدة ُمـ اعم٘مّمقد نأ: صؾٕا

 .اًمتّمقر ُمقضع ذم اًمقـمل ُم٘م٤مم ي٘م٤مم اًمٜمٙم٤مح نأ: صؾٕا

 ٓ حمٛمد وقمٜمد اًمِمٞمخلم قمٜمد اًمث٤مين اًمٜمٙم٤مح ذم دظمقٓ يٙمقن ولٕا اًمٜمٙم٤مح ذم اًمدظمقل نأ: صؾٕا

 .يٙمقن

                                                           
(1)

 (419ص: 2يتٕمٚمؼ سمف اًمٚمٕم٤من. )ج:  ُمٜمف: وىمذف إظمرس ٓ 

(2)
مل يٙمـ ىمذوم٤م ذم  اهلل شمٕم٤ممم ٕٟمف إذا رمحٝمام ومرزأيب طمٜمٞمٗم٦م وًمٕم٤من قمٜمد  ىم٤مل اًمزوج: ًمٞمس محٚمؽ ُمٜمل ومال ُمـ صمؿ: إذا 

ص: 2)ج:  ٟمف ىم٤مل: إن يم٤من سمؽ محؾ ومٚمٞمس ُمٜمل واًم٘مذف اًمخ٠ماحل٤مل يّمػم يم٤معمٕمٚمؼ سم٤مًمنمط ومٞمّمػم يم

419،420) 

(3)
ضٞمػ إمم ومٕمؾ أُمـ صمؿ: إن ومرق اًم٘م٤ميض سملم اًمزوضملم سم٤معمالقمٜم٦م شمٙمقن اًمٗمرىم٦م شمٓمٚمٞم٘م٦م سم٤مئٜم٦م ٕن ومٕمؾ اًم٘م٤ميض  

 (سم٤مب اًمٕمٜملم ،421ص: 2)ج:  ي٘مبؾ اًمخ : ًمٙمـ اًمٜمٙم٤مح ٓأن ىم٤ملسمٜمٗمسف إمم  ٟمف ـمٚم٘مٝم٤م٠ماًمزوج ومٙم

(4)
سم٤مب  ،424ص: 2قمـ اجلٛمع سملم اًمبدل واعمبدل. )ج:  يس٧م شمٕمتد سم٤مًمِمٝمقر حترزاأطم٤مض٧م طمٞمْمتلم صمؿ  ُمٜمف: ًمق 

 (اًمٕمدة

(5)
ٕمرف قمـ ومراغ ظمرى وشمداظمٚم٧م اًمٕمدشم٤من قمٜمدٟم٤م ٕن اعم٘مّمقد اًمتأوـمئ٧م اعمٕمتدة سمِمبٝم٦م ومٕمٚمٞمٝم٤م قمدة  ُمٜمف: إذا 

 (425ص: 2اًمرطمؿ وىمد طمّمؾ سم٤مًمقاطمدة ومتتداظمالن. )ج: 

(6)
 سمٕمد يم٤من طم٤مدصم٤م إذا قمٜمد ُمقت اًمّمٖمػم وومٞمام يم٤من احلٛمؾ ىم٤مئام إذا ي: ذم ُم٤مأيثب٧م اًمٜمس٥م ذم اًمقضمٝملم  ٟمف ٓأُمٜمف:  

 (425ص: 2)ج:  يتّمقر ُمٜمف اًمٕمٚمقق واًمٜمٙم٤مح اًمخ ُم٤مء ًمف ومال ُمقشمف ٕن اًمّمبل ٓ

(7)
 ومٕمٚمٞمف ُمٝمر يم٤مُمؾ وقمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٕمدة ومٓمٚم٘مٝم٤م ىمبؾ اًمدظمقل هب٤م سم٤مئٜم٤م صمؿ شمزوضمٝم٤م شمف ـمالىم٤مأاًمرضمؾ اُمرـمٚمؼ  ُمٜمف: إذا 

 اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مل حمٛمد رمحف اهلل شمٕم٤ممم: قمٚمٞمف ٟمّمػ اعمٝمر وقمٚمٞمٝم٤م يقؾمػ رمحٝمامأيب أيب طمٜمٞمٗم٦م وأ قمدة ُمست٘مٚم٦م قمٜمد

 (426ص: 2إمت٤مم اًمٕمدة إومم. )ج: 
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 .دمآ سمٜمل طمؼ ومٞمٝم٤م يم٤من وضمب٧م طمٞم٨م اًمٕمدة نأ: صؾٕا

 .يم٤مًمقاىمع اًمٖم٤مًم٥م نأ: صؾٕا

 .اًمٜمٙم٤مح ٟمٕمٛم٦م ومقت قمغم ؾمػ٠مًمٚمت إفمٝم٤مرا جي٥م احلداد نأ: صؾٕا

 .قمذارٕا ومٞمٝم٤م صمر١مشم اًمٕمب٤مدات نأ: صؾٕا

 .ُمٝم٤متٕا ىمبؾ ُمـ شمستٗم٤مد اًمقًمد طمْم٤مٟم٦م وٓي٦م نأ: ؾصٕا

 .آطمتب٤مس ضمزاء اًمٜمٗم٘م٦م نأ: صؾٕا

.ٟمٗمسف ذم ذقم٤م يت٘مدر ٓ يمٗم٤مي٦م وضم٥م ُم٤م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ن يٙمقن طم٤مُمال ٕن اًمٕمدة أ إٓ قمدة قمٚمٞمٝم٤م وم٢من شمزوضم٧م ضم٤مز، ُمسٚمٛم٦م ٓ ٞمٜم٤مظمرضم٧م احلرسمٞم٦م إًم وُمـ صمؿ: إذا 

 (426،427ص: 2ًمتٛمٚمؽ. )ج:  طمٞم٨م وضمب٧م يم٤من ومٞمٝم٤م طمؼ سمٜمل آدم واحلريب ُمٚمحؼ سم٤مجلامد طمتك يم٤من حمال

(2)
 فم٤مهرا يب٤مح هل٤م ٕن اًمٖم٤مًم٥م يم٤مًمقاىمع. )ج: ُمراأاقمت٤مدت اًمدهـ ومخ٤موم٧م وضمٕم٤م وم٢من يم٤من ذًمؽ  ن اعمٕمتدة ًمقأُمٜمف:  

 (428ص: 2

(3)
ص: 2وم٤مه٤م ٟمٕمٛم٦م اًمٜمٙم٤مح. )ج:  ُم٤م ٕاه٤م ذم قمدة اًمٜمٙم٤مح اًمٗم٤مؾمد إطمداد  م اًمقًمد وٓأٟمف ًمٞمس ذم قمدة أُمٜمف:  

428) 

(4)
ظمرضمٝم٤م اًمقرصمف ُمـ ٟمّمٞمبٝمؿ اٟمتٚم٘م٧م. )ج: ٠ميٙمٗمٞمٝم٤م وم اعمٞم٧م ٓ زوضمٝم٤م ُمـ دار ُمٜمف: إن يم٤من ٟمّمٞم٥م اعمتقرم قمٜمٝم٤م 

 (429ص: 2

(5)
سم٤مب  ،434ص:  2م إب وإن سمٕمدت ٕن هذه اًمقٓي٦م اًمخ. )ج: أومم ُمـ أإم م ٠مم ومأُمٜمف: إن مل شمٙمـ ًمف  

 (طمؼ سمفأطمْم٤مٟم٦م اًمقًمد وُمـ 

(6)
ص: 2اؾمٚمٛم٧م ٟمٗمسٝم٤م إمم ُمٜمزًمف. )ج:  يم٤مومرة إذ وأُمسٚمٛم٦م يم٤مٟم٧م  ُمٜمف: اًمٜمٗم٘م٦م واضمب٦م ًمٚمزوضم٦م قمغم زوضمٝم٤م 

 (،سم٤مب اًمٜمٗم٘م٦م437

(7)
 ٟمف قمغم اعمقرس ُمدان وقمغم اعمٕمرس ُمد وقمغم اعمتقؾمط ُمدأ ذه٥م إًمٞمف اًمِم٤مومٕمل ُمٕمٜمك ًمت٘مدير اًمٜمٗم٘م٦م يمام وُمـ صمؿ: ٓ 

 (437ص: 2)ج:  وضم٥م يمٗم٤مي٦م اًمخ وٟمّمػ ُمد ٕن ُم٤م
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 .ومال ٓإو اًمٜمٗم٘م٦م شمستحؼ اًمزوج ىمبؾ ُمـ يم٤من إذا آطمتب٤مس ومقت نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمٜمٙم٤مح ُمستحؼ ٘مّمقداعم إمم وؾمٞمٚم٦م يٙمقن ُم٤م اعمقضم٥م آطمتب٤مس نأ: صؾٕا

 .واطمد ُمٕمقض قمـ اًمٕمقض٤من جيتٛمع ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 .قمٜمدٟم٤م سمٕمقض وًمٞمس٧م صٚم٦م اًمٜمٗم٘م٦م نأ: صؾٕا

 .سم٤معمقت شمس٘مط اًمّمالت نأ: صؾٕا

 .اعمقت سمٕمد اًمّمالت ذم رضمقع ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 .سم٤مٓشمٗم٤مق يب٤مع ٓ اًمٖم٤مئ٥م ُم٤مل نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ٟمٗم٘م٦م هل٤م. )ج:  ن ىم٤مل: وإن ٟمِمزت ومالأاًمٜمٗم٘م٦م إمم  ُمٝمره٤م ومٚمٝم٤م ُمٜمف: إن اُمتٜمٕم٧م ُمـ شمسٚمٞمؿ ٟمٗمسٝم٤م طمتك يٕمٓمٞمٝم٤م 

 (437،438ص: 2

(2)
ص: 2)ج:  ٕن اُمتٜم٤مع آؾمتٛمت٤مع عمٕمٜمك ومٞمٝم٤م وآطمتب٤مس اًمخ هل٤مٟمٗم٘م٦م  ومال يستٛمتع هب٤م ُمٜمف: إن يم٤مٟم٧م صٖمػمة ٓ 

438) 

(3)
 جيتٛمع اًمٕمقض٤من اًمخ قمـ قمقض اعمٚمؽ ٕن اعمٝمر قمقض قمـ اعمٚمؽ وٓ ن اًمٜمٗم٘م٦م ضمزاء آطمتب٤مس قمٜمدٟم٤م ٓأُمٜمف:  

 (438ص: 2)ج: 

(4)
 وأًم٘م٤ميض ومرض هل٤م اًمٜمٗم٘م٦م ن يٙمقن اأ رء هل٤م إٓ ُمْم٧م ُمدة مل يٜمٗمؼ اًمزوج قمٚمٞمٝم٤م وـم٤مًمبتف سمذاًمؽ ومال ُمٜمف: إذا 

 سم٘مْم٤مء يم٤مهلب٦م ٓ يستحٙمؿ اًمقضمقب ومٞمٝم٤م إٓ ن ىم٤مل: ومالأص٤محل٧م اًمزوج قمغم ُم٘مدار ٟمٗم٘متٝم٤م ٕن اًمٜمٗم٘م٦م صٚم٦م إمم 

 (440ص: 2سمٛمؤيمد. )ج:  شمقضم٥م اعمٚمؽ إٓ

(5)
٘م٦م ُم٤مشم٧م اًمزوضم٦م ٕن اًمٜمٗم إذا ىم٣م قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٗم٘م٦م وُم٣م ؿمٝمقر ؾم٘مٓم٧م اًمٜمٗم٘م٦م ويمذا ُمٜمف: إن ُم٤مت اًمزوج سمٕمد ُم٤م 

 (440ص: 2صٚم٦م واًمّمالت شمس٘مط سم٤معمقت يم٤مهلب٦م شمبٓمؾ سم٤معمقت ىمبؾ اًم٘مبض. )ج: 

(6)
هم٤مب اًمرضمؾ وًمف ُم٤مل ذم يد رضمؾ يٕمؽمف سمف وسم٤مًمزوضمٞم٦م ومرض اًم٘م٤ميض ذم ذًمؽ اعم٤مل ٟمٗم٘م٦م زوضمف اًمٖم٤مئ٥م  ُمٜمف: إذا 

يم٤من ُمـ  ُم٤م إذاأدٟم٤مٟمػم ، وأدراهؿ  يم٤من اعم٤مل ُمـ ضمٜمس طم٘مٝم٤م يمٚمف إذا ن ىم٤مل: وهذاأووًمده اًمّمٖم٤مر وواًمديف إمم 

ص: 2يب٤مع ُم٤مل اًمٖم٤مئ٥م سم٤مٓشمٗم٤مق. )ج:  شمٗمرض اًمٜمٗم٘م٦م ومٞمف ٕٟمف يت٤مج إمم اًمبٞمع وٓ ظمالف ضمٜمسف ٓ

441،442) 

(7)
 (440ص: 2اهلل شمٕم٤ممم. )ج:  ٟمٗم٘م٦م اًمسٜم٦م صمؿ ُم٤مت مل يسؽمضمع ُمٜمف سمٌمء قمٜمد اًمِمٞمخلم رمحٝمام ؾمٚمٗمٝم٤مأُمٜمف: إن  
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 .جيقز ٓ ًمٖم٤مئ٥ما قمغم اًم٘مْم٤مء نأ: صؾٕا

 .جيقز ٓ اًمقاضم٥م اًمٗمٕمؾ قمغم ضمرٕا ظمذأ نأ: صؾٕا

 .يمبػما وأ يم٤من صٖمػما ٟمٗمسف ُم٤مل ذم اإلٟمس٤من ٟمٗم٘م٦م نأ:  صؾٕا

 .سم٤مًمٜمص سم٤مإلرث ُمتٕمٚم٘م٦م اًمٜمٗم٘م٦م نأ: صؾٕا

 .سمٙمسبف همٜمل اًمٙمس٥م قمغم اًم٘م٤مدر نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمٖمٜمؿ اًمٖمرم نأ: صؾٕا

 .ومقىمف هق ٓقمام طم٘مٞم٘متف دون قمام جم٤مزا يّمٚمح اًمٚمٗمظ نأ: صؾٕا

 .إصمب٤مت اًمٜمٗمل ُمـ آؾمتثٜم٤مء نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

دم٥م سم٤مًم٘مْم٤مء ٕٟمف جمتٝمد ومٞمف  هؿ ُمـ اعمح٤مرم ومٜمٗم٘متٝمؿ إٟمامء ٕن همػمهلؤٓ ي٘ميض سمٜمٗم٘م٦م ذم ُم٤مل هم٤مئ٥م إٓ ُمٜمف: ٓ 

 (442ص: 2جيقز. )ج:  واًم٘مْم٤مء قمغم اًمٖم٤مئ٥م ٓ

(2)
ص: 2دي٤مٟم٦م. )ج:  ُمٕمتدشمف ًمؽمضع وًمده٤م مل دمز ٕن اإلرض٤مع ُمستحؼ قمٚمٞمٝم٤م وأُمٜمف: إن اؾمت٤مضمره٤م وهل زوضمتف  

444) 

(3)
مل يٙمـ  دم٥م اًمٜمٗم٘م٦م قمغم إب إذا ن ىم٤مل: إٟمامأ٘مف ذم ديٜمف إمم سمٞمف وإن ظم٤مًمٗمأن ٟمٗم٘مف اًمّمٖمػم واضمب٦م قمغم أُمٜمف:  

 (445ص: 2)ج:  ن ٟمٗم٘م٦م اإلٟمس٤من اًمخأيم٤من وم٤مٕصؾ  إذا ُم٤مأًمٚمّمٖمػم ُم٤مل 

(4)
 (446ص: 2ظمٞمف اًمٜمٍماين. )ج: أدم٥م قمغم اعمسٚمؿ ٟمٗم٘م٦م  ٓ ظمٞمف اعمسٚمؿ ويمذاأدم٥م قمغم اًمٜمٍماين ٟمٗم٘م٦م  ُمٜمف: ٓ 

(5)
زُمٜم٤م  وم٘مػما سم٤مًمٖم٤م يم٤من ذيمرا وأة سم٤مًمٖم٦م وم٘مػمة أيم٤مٟم٧م اُمر وأ وم٘مػما يم٤من صٖمػما حمرم إذان اًمٜمٗم٘م٦م ًمٙمؾ ذي رطمؿ أُمٜمف:  

سمد ُمـ احل٤مضم٦م اًمّمٖمر وإٟمقصم٦م واًمزُم٤مٟم٦م واًمٕمٛمك إُم٤مرة احل٤مضم٦م ًمتح٘مؼ اًمٕمجز وم٢من  ن ىم٤مل: صمؿ ٓأقمٛمك إمم أ وأ

 (446،447ص: 2)ج:  اًم٘م٤مدر اًمخ

(6)
 (447ص: 2م سم٤مًمٖمٜمؿ. )ج: ن اًمٜمٗم٘م٦م دم٥م قمغم ُم٘مدار اعمػماث ٕن اًمٖمرأُمٜمف:  

(7)
سم٤مئـ ختٛمري وٟمقى سمف اًمٕمتؼ مل شمٕمتؼ ٕن ُمٚمؽ اًمٞمٛملم ومقق ُمٚمؽ اًمٜمٙم٤مح ومٙم٤من  وأٟم٧م ـم٤مًمؼ أُمٜمف: إن ىم٤مل ُٕمتف:  

 (يمت٤مب اًمٕمت٤مق ،453،454ص: 2)ج:  اؾم٘م٤مـمف اىمقى واًمٚمٗمظ يّمٚمح اًمخ

(8)
 (454ص: 2طمر ،قمتؼ ٕن آؾمتثٜم٤مء اًمخ )ج:  ٟم٧م إٓأ ىم٤مل ًمٕمبده: ُم٤م ُمٜمف: إذا 
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 .اإلض٤موم٦م ُمقضع قمغم ي٘متٍم اًمتٍمف نأ: صؾٕا

 .يٛمٜمع وقمٜمدمه٤م قمٜمده اًمٕمبد ؾمٕم٤مي٦م يٛمٜمع ٓ اعمٕمتؼ يس٤مر نأ: صؾٕا

 .قمٜمدمه٤م وُمت٘مقُم٦م ہقمٜمد ُمت٘مقُم٦م همػم اًمقًمد مأ ُم٤مًمٞم٦م نأ: صؾٕا

 واًمِمٝم٤مدة شم٘مبؾ وقمٜمدمه٤م قمٜمده اًمٕمبد دقمقى همػم ُمـ شم٘مبؾ ٓ اًمٕمبد قمتؼ قمغم اًمِمٝم٤مدة نأ: صؾٕا

 .سم٤مٓشمٗم٤مق دقمقى همػم ُمـ ُم٘مبقًم٦م اعمٜمٙمقطم٦م وـمالق ُم٦مٕا قمتؼ قمغم

 .جيقز ٓ اًمسب٥م إسمٓم٤مل نأ: صؾٕا

.ُمرأ إمم ُمْم٤مف ُمقر٠ماعم ومٕمؾ نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم. )ج: أقمتؼ اعمقمم سمٕمض قمبده قمتؼ ذًمؽ اًم٘مدر ويسٕمك ذم سم٘مٞم٦م ىمٞمٛمتف عمقٓه قمٜمد أ ُمٜمف: إذا 

 (سم٤مب اًمٕمبد يٕمتؼ سمٕمْمف ،456ص: 2

(2)
قمتؼ وإن أٟمّمٞمبف قمتؼ وم٢من يم٤من ُمقرسا ومنميٙمف سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء  طمدمه٤مأقمتؼ ٠ميم٤من اًمٕمبد سملم ذيٙملم وم ُمٜمف: إذا 

اًمْمامن ُمع اًمٞمس٤مر واًمسٕم٤مي٦م ُمع  : ًمٞمس ًمف إٓوإن ؿم٤مء اؾمتسٕمك اًمٕمبد وىم٤مٓ ٙمف ىمٞمٛم٦م ٟمّمٞمبف،ؿم٤مء ضٛمـ ذي

 (457ص: 2اإلقمس٤مر. )ج: 

(3)
ضامن قمٚمٞمف قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مٓ:  ُمقرس ومال أطمدمه٤م وهق ُمٜمف: إن يم٤مٟم٧م وًمد سمٞمٜمٝمام وم٤مقمت٘مٝم٤م 

 (463ص: 2يْمٛمـ ٟمّمػ ىمٞمٛمتٝم٤م. )ج: 

(4)
 طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم وإن ؿمٝمدا وم٤مًمِمٝم٤مدة سم٤مـمٚم٦م قمٜمد أيب رضمالن قمغم رضمؾ أٟمف أقمتؼ أطمد قمبديف ؿمٝمد ُمٜمف: إذا 

سم٤مب  ،466،467ص: 2ٟمف ـمٚمؼ إطمدى ٟمس٤مئف ضم٤مزت اًمِمٝم٤مدة وىم٤مٓ: اًمِمٝم٤مدة ذم اًمٕمتؼ ُمثؾ ذًمؽ. )ج: أقمغم 

 (طمد اًمٕمبديـأقمتؼ 

(5)
مم احلري٦م ٕن اًمتدسمػم ؾمب٥م احلري٦م وإسمٓم٤مل اًمسب٥م إ إظمراضمف قمـ ُمٚمٙمف إٓ هبتف وٓ جيقز سمٞمع اعمدسمر وٓ ُمٜمف: ٓ 

 (472،73ص: 2جيقز. )ج:  ٓ

(6)
 ،485ص: 2)ج:  ُمقر اًمخ٠مظمرضمف طمٜم٨م ٕن ومٕمؾ اعم٠مُمر إٟمس٤مٟم٤م ومحٛمٚمف وم٠مخيرج ُمـ اعمسجد وم ُمٜمف: ُمـ طمٚمػ ٓ 

 (ذًمؽ سم٤مب اًمٞمٛملم ذم اخلروج وآشمٞم٤من واًمريمقب وهمػم
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 .رفاًمٕم قمغم اإليامن ُمبٜمك نأ: صؾٕا

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف يقؾمػ يبٕ ظمالوم٤م قمٜمدمه٤م اًمتّمقر وسم٘م٤مئف اًمٞمٛملم اٟمٕم٘م٤مد ذط ُمـ نأ: صؾٕا

 .اًمٞمٛملم إمم داقمٞم٦م شمٙمـ مل إذا ًمٖمق احل٤مض ذم اًمّمٗم٦م نأ: صؾٕا

 .ىمٞم٤مؾم٤م شمدرك ٓ اًمٚمٖم٤مت نأ: صؾٕا

 .اجلٜمس يٕمدم ٓ اًمٕمٞم٥م نأ: صؾٕا

 .اإلىمرار دون اًمِمٝم٤مدة عيٛمٜم اًمٕمٝمد شم٘م٤مدم نأ: صؾٕا

.ُمتٚمػ ٓ زاضمر احلد نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ن ُمراد أٟم٧م ـم٤مًمؼ ومجٚمس٧م صمؿ ظمرضم٧م مل يٜم٨م وضمٝمف ٠مظمرضم٧م وم ة اخلروج وم٘م٤مل: إنأرادت اعمرأ ُمٜمف: ًمق 

 (486،487ص: 2اًمتٙمٚمؿ اًمرد قمـ شمٚمؽ اًمضسم٦م اخلرضم٦م قمروم٤م وُمبٜمك إيامن قمغم اًمٕمرف. )ج: 

(2)
شمف ـم٤مًمؼ وًمٞمس ذم اًمٙمقز ُم٤مء مل يٜم٨م قمٜمد اًمٓمروملم أاًمٙمقز وم٤مُمر ذب اعم٤مء اًمذي ذم هذاأُمٜمف: ُمـ ىم٤مل: إن مل  

 (سم٤مب اًمٞمٛملم ذم إيمؾ واًمنمب ،492ص: 2هلل شمٕم٤ممم: يٜم٨م. )ج: يقؾمػ رمحف ا سمقأ.وىم٤مل 

(3)
طمٜم٨م ٕن احلٙمؿ شمٕمٚمؼ سم٤معمِم٤مر إًمٞمف إذا اًمّمٗم٦م ذم  اًمِم٤مب ومٙمٚمٛمف وىمد ص٤مر ؿمٞمخ٤م يٙمٚمؿ هذا ُمٜمف: ُمـ طمٚمػ ٓ 

 (سم٤مب اًمٞمٛملم ذم اًمٙمالم(495ص: 2احل٤مض ًمٖمق. )ج: 

(4)
 (496ص: 2شمدرك ىمٞم٤مؾم٤م. )ج:  ٕن اًمٚمٖم٤مت ٓ هق؟ ُم٤مدرى اًمدهر أ طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ٓ سمقأُمٜمف: ىم٤مل  

(5)
وُمستح٘م٦م مل يٜم٨م أسمٜمٝمرضم٦م  وأٟم٤مديٜمف اًمٞمقم وم٘مْم٤مه صمؿ وضمد ومالن سمٕمْمٝم٤م زيقوم٤م  ُمٜمف: ُمـ طمٚمػ ًمٞم٘مْملم ومال 

 (سم٤مب اًمٞمٛملم ذم شم٘م٤ميض اًمدراهؿ ،505ص: 2يٕمدم اجلٜمس. )ج:  احل٤مًمػ ٕن اًمزي٤موم٦م قمٞم٥م واًمٕمٞم٥م ٓ

(6)
 يـ هق وسمٛمـ زٟمك .وم٢مذاأهق يمٞمػ هق و ُم٤م ًمف قمـ اًمزٟم٤م٠مرسمع ُمرات ؾمأشمؿ إىمرار  : وم٢مذاودُمٜمف: ىم٤مل ذم يمت٤مب احلد 

ن ىم٤مل: ومل يذيمر اًمسؤال ومٞمف قمـ اًمزُم٤من وذيمره ذم اًمِمٝم٤مدة ٕن شم٘م٤مدم اًمٕمٝمد يٛمٜمع أسملم ذًمؽ ًمزُمف احلد إمم 

 (508ص: 2اًمِمٝم٤مدة دون اإلىمرار. )ج: 

(7)
ص: 2قمْمق واطمد ىمد يٗميض إمم اًمتٚمػ واحلد اًمخ  )ج:  قمْم٤مئف ٕن اجلٛمع ذمأُمٜمف: ويٗمرق اًمضب قمغم  

510) 
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 .سم٤مًمت٘م٤مدم شمبٓمؾ شمٕم٤ممم هلل طم٘م٤م اخل٤مًمّم٦م احلدود نأ: صؾٕا

 .آقمت٘م٤مد سم٤مب ُمـ اًمٙمٗمر نأ: صؾٕا

 .آؾمتح٘م٤مق هٚمٞم٦مأ يٜم٤مذم ٓ اًمٙمٗمر نأ: صؾٕا

 .ٕم٤مممشم اهلل رمحف ًمٚمِم٤مومٕمل ظمالوم٤م قمٜمدٟم٤م يقرث ٓ احلد نأ: صؾٕا

 .احلدود ذم ًمٚم٘مٞم٤مس ُمدظمؾ ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 .اًمسالُم٦م سمنمط يت٘مٞمد ٓ ُمقر٠ماعم ومٕمؾ نأ: صؾٕا

 .اًمسالُم٦م سمنمط يت٘مٞمد اإلـمالىم٤مت نأ: صؾٕا

.سم٤مًمت٤مسمع ُمٕمتؼم ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

سم٤مب  ،520ص: 2ظمذ سمف وضٛمـ اًمرسىم٦م. )ج: ١مسمزٟم٤مء سمٕمد طملم مل ي وأسمنمب مخر  وأؿمٝمد قمٚمٞمف سمرسىم٦م  ُمٜمف: إذا 

 (اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤مء واًمرضمقع قمٜمٝم٤م

(2)
يتح٘مؼ ُمع  ٗمر ُمـ سم٤مب آقمت٘م٤مد ومالشمف ٕن اًمٙمأشمبلم ُمٜمف اُمر ارشمد اًمسٙمران ٓ ُمٜمف: ىم٤مل ذم سم٤مب طمد اًمنمب وًمق 

 (529ص: 2اًمسٙمر. )ج: 

(3)
 (سم٤مب طمد اًم٘مذف ،530ص: 2ن يٓم٤مًم٥م سم٤محلد. )ج: أيم٤من اعم٘مذوف حمّمٜم٤م ضم٤مز ٓسمٜمف اًمٙم٤مومر واًمٕمبد  ُمٜمف: إذا 

(4)
 (531ص: 2يبٓمؾ. )ج:  ُمٜمف: وُمـ ىمذف همػمه ومامت اعم٘مذوف سمٓمؾ احلد وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ٓ 

(5)
ُمدظمؾ  حلؼ اًمِملم سمف وٓأذاه وأيم٤مومر ٕٟمف  ي٤م وأوم٤مؾمؼ  سمٖمػم اًمزٟم٤م وم٘م٤مل: ي٤م ىمذف ُمسٚمام ي: قمزر إذاأ ويمذا ُمٜمف: 

 (ومّمؾ ذم اًمتٕمزير اًم٘مذف ، سم٤مب طمد ،535ص: 2ًمٚم٘مٞم٤مس ذم احلدود. )ج: 

(6)
 (536ص: 2ُمقر اًمخ  )ج: ٠مُمر اًمنمع وومٕمؾ اعم٠مومٕمؾ سم قمزره ومدُمف هدر ٕٟمف ومٕمؾ ُم٤م وأُمٜمف: ُمـ طمده اإلُم٤مم  

(7)
يْمٛمـ ٕٟمف ُمٓمٚمؼ ومٞمف  هيدر وهل٤م ُم٤مشم٧م ُمـ ضسمف ٓ قمزر زوضمتف وم٢ماه٤م ُمٜمف: ىم٤مل: سمخالف اًمزوج إذا 

 (536ص: 2واإلـمالىم٤مت اًمخ يم٤معمرور ذم اًمٓمريؼ. )ج: 

(8)
قمٚمٞمف ُمـ احلكم شمبع ًمف. )ج:  ىمٓمع قمغم ؾم٤مرق اًمّمبل احلر وإن يم٤من قمٚمٞمف طمغم ٕن احلر ًمٞمس سمامل وُم٤م ُمٜمف: وٓ 

 (ي٘مٓمع ٓ ي٘مٓمع ومٞمف وُم٤م ُم٤مسم٤مب  ،540ص: 2
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 .قمٞم٤منٕا ومروض طمؼ ذم ئمٝمر ٓ اًمٜمٙم٤مح ورق اًمٞمٛملم ُمٚمؽ نأ: صؾٕا

 .ظم٤مص ضر ومٞمف يم٤من وإن يدومع اًمٕم٤مم راًمض نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمٗمروض شم٘مرن ٓ اًمٖمراُم٤مت نأ: صؾٕا

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف ًمٚمِم٤مومٕمل ظمالوم٤م احلراب هق قمٜمدٟم٤م ًمٚم٘متؾ اعمبٞمح نأ: صؾٕا

 اهلل رمحف ًمٚمِم٤مومٕمل ظمالوم٤م قمٜمدٟم٤م اإلؾمالم سمدار اإلطمراز ىمبؾ يثب٧م ٓ ًمٚمٖم٤مٟمٛملم اعمٚمؽ نأ: صؾٕا

 .شمٕم٤ممم

 .احلرب اًم٘مْم٤مء طم٤مل وقمٜمده اعمج٤موزه طم٤مًم٦م قمٜمدٟم٤م اعمٕمتؼم نأ: صؾٕا

 .ورسىم٦م اظمتالؾم٤م ٓ همٚمب٦م وأ ىمٝمر ظمذأ ُم٤م اًمٖمٜمٞمٛم٦م نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

 ة سمٖمػم إذن زوضمٝم٤مأُمٜمف: ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمسػم: وم٢من هجؿ قمدو قمغم سمٚمد وضم٥م قمغم مجٞمع اًمٜم٤مس اًمدومع خترج اعمر 

 (599ص: 2واًمٕمبد سمٖمػم إذن اعمقمم ٕٟمف ص٤مر ومرض قملم وُمٚمؽ اًمٞمٛملم اًمخ )ج: 

(2)
شم٤مضمر ٕن ذم اًمرُمل دومع اًمضر  وأؾمػم أُمسٚمؿ  س سمرُمٞمٝمؿ وإن يم٤من ومٞمٝمؿ٠مسم ُمٜمف: ىم٤مل ذم سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م اًم٘مت٤مل: وٓ 

 (561ص: 2ضر ظم٤مص. )ج:  اًمٕم٤مم سم٤مًمذب قمـ سمٞمْم٦م آؾمالم وىمتؾ إؾمػم واًمت٤مضمر

(3)
 (561ص: 2يمٗم٤مرة ٕن اجلٝم٤مد ومرض واًمٖمراُم٤مت اًمخ )ج:  ُمٜمٝمؿ ٓدي٦م قمٚمٞمٝمؿ وٓ ص٤مسمقاأ ُمٜمف: وُم٤م 

(4)
قمٛمك ٕن اعمبٞمح اًمخ واًمِم٤مومٕمل خي٤مًمٗمٜم٤م ذم أ ُم٘مٕمدا وٓ ؿمٞمخ٤م وم٤مٟمٞم٤م وٓ وٓ صبٞم٤م ة وٓأاُمر ي٘متٚمقا ُمٜمف: وٓ 

 (562ص: 2اًمِمٞمخ واعم٘مٕمد وإقمٛمك ٕن اعمبٞمح قمٜمده اًمٙمٗمر. )ج: 

 ۔اًم٘مت٤مل وهق: احلراب مجع طمرب ہوم٤مئد

(5)
ي٘مسؿ همٜمٞمٛم٦م ذم دار احلرب طمتك خيرضمٝم٤م إمم دار اإلؾمالم .وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف  ُمٜمف: ىم٤مل ذم سم٤مب اًمٖمٜم٤مئؿ: وٓ 

جيقز سمٞمع اًمٖمٜم٤مئؿ ىمبؾ اًم٘مسٛم٦م ذم دار احلرب  وقمغم هذا إصؾ: ٓ (568ص: 2س سمذًمؽ. )ج: ٠مسم : ٓاهلل شمٕم٤ممم

 (569ص: 2ومٞمف ظمالف اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم. )ج: 

(6)
وم٤مؿمؽمى ومرؾم٤م اؾمتحؼ  ؾمف اؾمتحؼ ؾمٝمؿ اًمٗمرؾم٤من وُمـ دظمؾ راضمالأُمٜمف: وُمـ دظمؾ دار احلرب وم٤مرؾم٤م ومٜمٗمؼ ر 

 (574ص: 2ؾمٝمؿ راضمؾ. )ج: 

(7)
مل خيٛمس ٕن اًمٖمٜمٞمٛم٦م اًمخ  ؿمٞمئ٤م ظمذوا٠مآصمٜم٤من دار احلرب ُمٖمػميـ سمٖمػم إذن اإلُم٤مم وم وأدظمؾ اًمقاطمد  ُمٜمف: إذا 

 (578ص: 2واخلٛمس وفمٞمٗمتٝم٤م. )ج: 
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 .اًمٙمٗمر قمغم ٚمٝم٤مأه ي٘مر نأ ذـمف ُمـ اخلراج وضع نأ: صؾٕا

 .يم٤محلدود شمداظمٚم٧م اضمتٛمٕم٧م إذا اًمٕم٘مقسم٤مت نأ: صؾٕا

 .هلام ظمالوم٤م طمٜمٞمٗم٦م يبأ قمٜمد سمردشمف ُمقاًمفأ قمـ يزول اعمرشمد ُمٚمؽ نأ: صؾٕا

 .شمرد ٓ احل٘م٤مئؼ نأ: صؾٕا

 ٓ اًمٕم٤مدل ىمتؾ إذا ،واًمب٤مهمل صمؿ٠مي وٓ يْمٛمـ ٓ ُم٤مًمف وأ اًمب٤مهمل ٟمٗمس شمٚمػ إذا اًمٕم٤مدل نأ: صؾٕا

 .قمٜمدٟم٤م اًمْمامن جي٥م

 .ًمٚمٖم٤مًم٥م احلٙمؿ نأ: صؾٕا

.سم٤مًمْمامن اخلراج نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ص: 2رض ظمراج. )ج: أهٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ومٝمل أ ىمر٠مرض ومتح٧م قمٜمقة ومأُمٜمف: ىم٤مل ذم سم٤مب اًمٕمنم: واخلراج ويمؾ  

591) 

(2)
 (596ص: 2ن اضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمف احلقٓن شمداظمٚم٧م اجلزيت٤من. )ج: ُمٜمف: ىم٤مل ذم سم٤مب اجلزي٦م: وإ 

(3)
ُمقاًمف ذم أشمٍمف ومٞمف ُمـ  وأرهٜمف  وأوهبف  وأقمت٘مف أ وأاؿمؽماه  وأسم٤مقمف  طمٙم٤مم اعمرشمديـ : وُم٤مأُمٜمف: ىم٤مل ذم سم٤مب  

يب طمٜمٞمٗم٦م أحلؼ سمدار احلرب سمٓمٚم٧م قمٜمد  وأىمتؾ  وأؾمٚمؿ صح٧م قم٘مقده .وإن ُم٤مت أُمقىمقف وم٢من  طم٤مل ردشمف ومٝمق

(603ص: 2صٜمع ذم اًمقضمٝملم. )ج:   شمٕم٤ممم وقمٜمد اًمّم٤مطمبلم جيقز ُم٤مرمحف اهلل

(4)
 (606ص: 2ُمٜمف: ىم٤مل: وارشمداد اًمّمبل اًمذي يٕم٘مؾ ارشمداد قمٜمد اًمٓمروملم وإؾمالُمف إؾمالم. )ج:  

(5)
هؾ اًمٕمدل سم٤مهمٞم٤م وم٢مٟمف يرصمف وم٢من ىمتٚمف اًمب٤مهمل وىم٤مل: ىمد يمٜم٧م قمغم طمؼ أىمتؾ رضمؾ ُمـ  ُمٜمف: ىم٤مل ذم سم٤مب اًمبٖم٤مة: وإذا 

يب طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد رمحٝمام اهلل أين قمغم اًمب٤مـمؾ مل يرصمف وهذا قمٜمد أقمٚمؿ أٟم٤م أن قمغم طمؼ ورصمف وإن ىم٤مل ىمتٚمتف وأ أٟم٤مو

 (610ص: 2سمق يقؾمػ رمحف اهلل ٓ يرث اًمب٤مهمل ذم اًمقضمٝملم وهق ىمقل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم. )ج: أوىم٤مل 

(6)
 (611ص: 2)ج: ٕن احلٙمؿ ًمٚمٖم٤مًم٥م .  ُمٜمف: ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمٚم٘مٞمط: اًمٚم٘مٞمط طمر؛ 

(7)
 (611ص: 2ُمٜمف: ىم٤مل: وٟمٗم٘متف ذم سمٞم٧م اعم٤مل ٕن ُمػماصمف ًمبٞم٧م اعم٤مل واخلراج سم٤مًمْمامن. )ج:  
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 .آؾمتح٘م٤مق ذم طمج٦م يّمٚمح ٓ احل٤مل تّمح٤مباؾم نأ: صؾٕا

 .احل٘مقق ذم صؾٕا هق اًمقيمٞمؾ نأ: صؾٕا

 .يٛمٞمٜمف ُمع ًمٚمٛمٜمٙمر اًم٘مقل نأ: صؾٕا

 ومرع اًمرسمح واًمِم٤مومٕمل زومر وقمٜمد قمٜمدٟم٤م اعم٤مل دون اًمٕم٘مد إمم ُمستٜمدة اًمرسمح ذم اًمنميم٦م نأ: صؾٕا

 .اعم٤مل

 .سم٤مـمؾ اعمب٤مح اعم٤مل ظمذأ ذم اًمتقيمٞمؾ نأ: صؾٕا

 .سم٤معمقت شمبٓمؾ اًمقيم٤مًم٦م نأ: صؾٕا

 

 1423 اعمرضم٥م رضم٥م 10 ذم ويمرُمف شمٕم٤ممم اهلل سمٗمْمؾ اهلداي٦م ُمـ اًمث٤مين اجلزء صقلأ هٝمٜم٤م مت٧م

 .اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد رسمٕم٤مءٕا يقم ُمـ هجري

 

                                                           
(1)

طمداُم٤مت ذم طم٤مل وم٘مده ٕن سم٘م٤مئف طمٞم٤مذم ذًمؽ اًمقىم٧م أيرث اعمٗم٘مقد  : وُٓمٜمف: ىم٤مل ذم يمت٤مب اعمٗم٘مقد 

(623ص: 2يّمٚمح طمج٦م ذم آؾمتح٘م٤مق. )ج:  ٓ سم٤مؾمتّمح٤مب احل٤مل وهق

(2)
ٟمف يتْمٛمـ أسمٞمٜم٤م  ظمر عم٤مًم٥م سمثٛمٜمف دون أاؿمؽماه يمؾ واطمد ُمٜمٝمام اًمنميم٦م ـمق ٜمف: ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمنميم٦م: وُم٤مُم 

 (630ص: 2اًمقيم٤مًم٦م دون اًمٙمٗم٤مًم٦م واًمقيمٞمؾ اًمخ. )ج: 

(3)
ٕٟمف يدقمل سم٘مقًمف ومٕمٚمٞمف احلج٦م  يٕمرف ذًمؽ إٓ ن ىم٤مل: وم٢من يم٤من ٓأُمٜمف: صمؿ يرضمع قمغم ذيٙمف سمحّمتف ُمٜمف إمم  

 (630ص: 2ظمر وهقيٜمٙمر اًم٘مقل اًمخ. )ج: ذُم٦م أ وضمقب اعم٤مل ذم

(4)
 (631،632ص: 2دمقز. )ج:  : ٓواًمِم٤مومٕمل قمٜمدٟم٤م .وىم٤مل زومر ن اًمنميم٦م اًمّمٜم٤مئع دمقزأُمـ ُمس٤مئٚمف اًمٙمثػمة:  

(5)
)ج:  جيقز اًمنميم٦م ذم آطمتٓم٤مب وآصٓمٞم٤مد ٕن اًمنميم٦م ُمتْمٛمٜم٦م ُمٕمٜمك اًمقيم٤مًم٦م واًمتقيمٞمؾ اًمخ وُمـ صمؿ ٓ 

 (634ص: 2

(6)
شمتْمٛمـ اًمقيم٤مًم٦م واًمقيم٤مًم٦م اًمخ  ارشمد وحلؼ سمدار احلرب سمٓمٚم٧م اًمنميم٦م ٕاه٤م وأطمد اًمنميٙملم أُم٤مت  إذاُمٜمف: و 

 (635ص: 2)ج: 
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 الهداية صولأ
 

 ث٤مًم٨مًما اًمـجزء

 

 وُمثٚمٝم٤م ورشمبٝم٤م مجٕمٝم٤م

 اًم٘م٤مؾمٛمی محدأ إقمج٤مز

 ت٤مءواإلوم اًمتدريس ظم٤مدم

 ))ُمئق يمٝمقد اعمحٛمدي٦م داراًمٕمٚمقم سمٛمريمزي

 

 سمف اقمتٜمك

 ؼاحل ٤منإطمس اعمٗمتل

 احلدي٨م قمٚمقم ذم واعمتخّمص اخلري٩م

 ()يمراشمٌم شم٤مؤن سمٜمقري يقؾمػ حمٛمد قمالُمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م 

 (يمراشمٌم ضمقهر، )ضمٚمست٤من اًمـٛمدارس ذفأ سمج٤مُمٕم٦م ؾمت٤مذٕوا
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 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمسؿ

 

 .اإلٟمِم٤مء ذم اؾمتٕمٛمؾ ىمد ًمإلظمب٤مر عاعمقضق نأ: صؾٕا

 .ًمٚمٛمتٗمرىم٤مت ضم٤مُمع اعمجٚمس نأ: صؾٕا

 .اًمبٞمع ضمقاز متٜمع اعمٜم٤مزقم٦م إمم اعمٗمْمٞم٦م اجلٝم٤مًم٦م نأ: صؾٕا

 .وصٗم٤م يم٤من إذا إٓ همػمه يتٜم٤مول ٓ ُمٕملم ُم٘مدار قمغم وىمع ُم٤م يمؾ نأ: صؾٕا

.اًمثٛمـ ُمـ رء ي٘م٤مسمٚمف ٓ اًمقصػ نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

سمٚمٗمظ اعم٤ميض ٕن اًمبٞمع إٟمِم٤مء شمٍمف  يم٤مٟم٤م ُمٜمف: ىم٤مل ذم سمداي٦م يمت٤مب اًمبٞمقع: اًمبٞمع يٜمٕم٘مد سم٤مإلجي٤مب واًم٘مبقل إذا 

 (18ص: 3)ج:  واإلٟمِم٤مء يٕمرف سم٤مًمنمع واعمقضقع اًمخ

(2)
ظمر سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء ىمبؾ ذم اعمجٚمس وإن ؿم٤مء رده أطمد اعمتٕم٤مىمديـ اًمبٞمع وم٤مٔوضم٥م أ ٟمف إذاأُمـ ُمس٤مئٚمف اًمٙمثػمة:  

 (19ص: 3)ج:  يٛمتد إمم آظمر اعمجٚمس ٕن اعمجٚمس اًمخ ن ىم٤مل: وإٟمامأإمم 

(3)
 (20ص: 3ن شمٙمقن ُمٕمرووم٦م اًم٘مدر واًمّمٗم٦م . )ج: أ شمّمح إٓ ُمٜمف: وإصمامن اعمٓمٚم٘م٦م ٓ 

(4)
ن ىم٤مل: وإن أىمؾ يم٤من اعمِمؽمي سم٤مخلٞم٤مر إمم أُمئ٦م ىمٗمٞمز سمٛمئ٦م درهؿ ومقضمده٤م  اه٤مأ: ُمـ اسمت٤مع صؼمة ـمٕم٤مم قمغم ُمٜمف 

ص: 3)ج:  وىمع اًمخ يمثر وم٤مًمزي٤مدة ًمٚمب٤مئع ٕن اًمبٞمع وىمع قمغم ُم٘مدار ُمٕملم واًم٘مدر ًمٞمس سمقصػ ويمؾ ُم٤مأوضمده٤م 

22،23) 

(5)
ىمؾ وم٤معمِمؽمي أ اه٤م ُمئ٦م ذراع سمٛمئ٦م ومقضمده٤مأ رض٤م قمغمأ وأذرع سمٕمنمة أٟمف قمنمة أُمٜمف: وُمـ اؿمؽمى صمقسم٤م قمغم  

واًمقصػ اًمخ   أن ىم٤مل:ظمذه٤م سمجٛمٚم٦م اًمثٛمـ وإن ؿم٤مء شمرك ٕن اًمذرع وصػ ذم اًمثقب إمم أسم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء 

 (23ص: 3ظمذه سمٙمؾ اًمثٛمـ. )ج: ٠مومٚمٝمذا ي
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 .سم٤مًمذيمر سم٢مومراده صؾٕا سمٛمٜمزًم٦م يٙمقن ىمد اًمقصػ نأ: ؾصٕا

 .اًمٕمرف ذم اعمتٗم٤مهؿ إمم يٜمٍمف ًمٗم٤مظٕا ُمـ اعمٓمٚمؼ نأ: صؾٕا

 .اًمبٞمع ذم يدظمؾ ىمرار اشمّم٤مل سم٤معمبٞمع ُمتّمال يم٤من ُم٤م نأ: صؾٕا

 .ًمٚمبٞمع ُمٗمسد ومٝمق اًمٕم٘مد ي٘متْمٞمف ٓ ذط يمؾ نأ: صؾٕا

 .اًمبٞمع يٗمسد اعمبٞمع شمسٚمٞمؿ شمٕمذر نأ: صؾٕا

 .اًمٕم٘مد ُمـ اؾمتثٜم٤مؤه جيقز سم٤مٟمٗمراده قمٚمٞمف اًمٕم٘مد إيراد جيقز ُم٤م نأ: صؾٕا

.اخلٞم٤مر ًمف ُمـ اعمٚمؽ قمـ اًمبدل ظمروج يٛمٜمع اًمنمط ظمٞم٤مر نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

سم٤مخلٞم٤مر إن ؿم٤مء ٟمف ُمئ٦م ذراع سمٛمئ٦م درهؿ يمؾ ذراع سمدرهؿ ومقضمده٤م ٟم٤مىمّم٦م وم٤معمِمؽمي أىم٤مل: سمٕمتٙمٝم٤م قمغم  ُمثال: ًمق 

سم٢مومراده سمذيمره اًمثٛمـ .  صالأسمحّمتٝم٤م ُمـ اًمثٛمـ وإن ؿم٤مء شمرك ٕن اًمقصػ وإن يم٤من شم٤مسمٕم٤م ًمٙمٜمف ص٤مر  ظمذه٤مأ

 (23ص: 3)ج: 

(2)
وُمـ صمؿ: ُمـ سم٤مع دارا دظمؾ سمٜم٤مؤه٤م ذم اًمبٞمع وإن مل يسٛمف ٕن اؾمؿ اًمدار يتٜم٤مول اًمٕمرص٦م واًمبٜم٤مء ذم اًمٕمرف . )ج:  

 (25ص: 3

(3)
 (25ص: 3ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٜمخؾ واًمِمجر وإن مل يسٛمف ٕٟمف ُمتّمؾ سمف ًمٚم٘مرار. )ج:  رض٤م دظمؾ ُم٤مأوُمـ صمؿ: ُمـ سم٤مع  

(4)
ي٘متْمٞمف اًمٕم٘مد وهق ؿمٖمؾ ُمٚمؽ اًمٖمػم.  ي: اًمثٛمرة قمغم اًمٜمخؾ ومسد اًمبٞمع ٕٟمف ذط ٓأُمٜمف: وإن ذط شمريمٝم٤م  

 (26ص: 3)ج: 

(5)
)ج:  ٛمٙمٜمف شمسٚمٞمؿ اعمبٞمع ًمتٕمذر اًمتٛمٞمٞمزي ٓ ىمبؾ اًم٘مبض ومسد اًمبٞمع ٕٟمف آظمر صمٛمرت صمٛمرا٠ماؿمؽماه٤م ُمٓمٚم٘م٤م وم ُمٜمف: وًمق 

 (27ص: 3

(6)
 ُم٤مرواي٦م احلسـ وهق ىمقل اًمٓمح٤موي أ ن ىم٤مل: هذاأرـم٤مٓ ُمٕمٚمقُم٦م إمم أ ن يبٞمع صمٛمرة ويستثٜمك ُمٜمٝم٤مأجيقز ُمٜمف: وٓ 

 (27،28ص: 3جيقز اًمخ. )ج:  ن ُم٤مأن جيقز ٕن إصؾ أقمغم فم٤مهر اًمرواي٦م يٜمبٖمل 

(7)
 ٕن اخلٞم٤مر اًمخ ظمر ٓزم وهذاظمروج اعمبٞمع قمـ ُمٚمؽ اًمب٤مئع ٕن اًمبٞمع ذم ضم٤مٟم٥م أيٛمٜمع  ُمٜمف: وظمٞم٤مراعمِمؽمي ٓ 

 اًمنمط( ،ظمٞم٤مر30ص: 3)ج: 
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 .واطمد رضمؾ ُمٚمؽ ذم اًمبدًملم اضمتامع جيقز ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 .آٟمت٘م٤مل ي٘مبؾ ومٞمام اإلرث نأ: صؾٕا

 .اؾمتحس٤مٟم٤م ضم٤مئز ًمٖمػمه اخلٞم٤مر اؿمؽماط نأ: صؾٕا

 .ُمنموط همػم اعمبٞمع مجٞمع رؤي٦م نأ: صؾٕا

 .اًمٕمجز ُمقضع ذم احل٘مٞم٘م٦م ُم٘م٤مم ي٘م٤مم اًمتِمبٞمف نأ: صؾٕا

 .اعمؤيمؾ رؤي٦م اًمقيمٞمؾ رؤي٦م نأ: صؾٕا

 .اعم٘مبقض ُم٘مدار ذم آظمتالف ذم اًم٘م٤مسمض ىمقل اًم٘مقل نأ: صؾٕا

.اًمّمٗم٘م٦م مت٤مم يٛمٜمع ٓ ؾمتح٘م٤مقآ نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ص: 3))ج:  يٛمٚمؽ اعمبٞمع ذم اًمّمقرة اعمذيمقر آٟمٗم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: إن اعمِمؽمي ٓ سمقأوُمـ صمؿ: ىم٤مل  

 (ُمٚمخّم٤م 30،31

(2)
يتّمقر اٟمت٘م٤مًمف  ُمِمٞم٦م وإرادة وٓ مل يٜمت٘مؾ إمم ورصمتف ٕن اخلٞم٤مر ًمٞمس إُٓم٤مت ُمـ ًمف اخلٞم٤مر سمٓمؾ ظمٞم٤مره و وهلذا: إذا 

 (32ص: 3)ج:  واإلرث اًمخ

(3)
 (33ص: 3هيام ٟم٘مض اٟمت٘مض. )ج: أو ضم٤مز ضم٤مزأهيام ٠موُمـ صمؿ: ُمـ اؿمؽمى ؿمٞمئ٤م وذط اخلٞم٤مر ًمٖمػمه وم 

(4)
 ومال إمم وضمف اًمداسم٦م ويمٗمٚمٝم٤م وأ إمم وضمف اجل٤مري٦م وأاًمثقب ُمٓمقي٤م  إمم فم٤مهر وأإمم وضمف اًمّمؼمة  وهلذا: ُمـ ٟمٔمر 

 (36ص: 3)ج:  ن رؤي٦م اًمخأ وإصؾ ذم هذا ظمٞم٤مر ًمف ،

(5)
رضٞم٧م ؾم٘مط ظمٞم٤مره ٕن اًمتِمبٞمف  : ىمدوىم٤مل اًمرآه ، يم٤من سمّمػم وىمػ ذم ُمٙم٤من ًمق ٟمف إذاأيب يقؾمػ أُمٜمف: وقمـ  

 (38ص: 3اًمخ يمتحريؽ اًمِمٗمتلم ي٘م٤مم ُم٘م٤مم اًم٘مراءة ذم طمؼ إظمرس ذم اًمّمالة. )ج: 

(6)
 (38ص: 3)ج:  ُمـ قمٞم٥م ٕن رؤي٦م اًمخ يرده إٓ ٜمف: وٟمٔمرا ًمقيمٞمؾ يمٜمٔمر اعمِمؽمي طمتك ُٓم 

(7)
وىم٤مل اعمِمؽمي: سمٕمتٜمٞمٝم٤م  ظمرى ُمٕمٝم٤م،أ: سمٕمتؽ هذه وقمٞمب٤م وم٘م٤مل اًمب٤مئع هب٤م ُمٜمف: وُمـ اؿمؽمى ضم٤مري٦م وشم٘م٤مسمْم٤م ومقضمد 

 (46ص: 3)ج:  وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمِمؽمي ٕن آظمتالف ذم ُم٘مدار اعم٘مبقض ومٞمٙمقن اًم٘مقل ًمٚم٘م٤مسمض .وطمده٤م 

(8)
 (47ص: 3)ج:  يضه اًمتبٕمٞمض وآؾمتح٘م٤مق اًمخ سم٘مل ٕٟمف ٓ ًمف ذم رد ُم٤م ظمٞم٤مر اؾمتحؼ سمٕمْمف ومال وهلذا: ًمق 
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 .جيقز ٓ اًمتسٚمٞمؿ ُم٘مدور همػم هق ُم٤م سمٞمع نأ: صؾٕا

 .جيقز ٓ همرر ومٞمف ُم٤م سمٞمع نأ: صؾٕا

 .جيقز ٓ سم٤مًمبٞمع اًمت٤مسمع إومراد نأ: صؾٕا

 .اًمبٞمع ىمبض قمـ يٜمقب ٓ ُم٤مٟم٦مٕا ىمبض نأ: صؾٕا

 .اًمبٞمع ىمبض قمـ يٜمقب اًمٖمْم٥م ىمبض نأ: صؾٕا

 .إطمرازه يٛمٙمـ ُم٤م اعم٤مل نأ: صؾٕا

 .اطمتٞم٤مـم٤م اعمراسمح٦م سمٞمع ذم يم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمِمبٝم٦م نأ: صؾٕا

.يم٤معمنموط اعمٕمروف نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

سمّمٞمد  ظمذ إ١ٓمي يم٤من ٓ ذم طمٔمػمة إذا يٛمٚمٙمف وٓ ٓ سم٤مع ُم٤م ن يّمٓم٤مد ٕٟمف ُم٤مأجيقز سمٞمع اًمسٛمؽ ىمبؾ  ُمٜمف: وٓ 

 (ٞمع اًمٗم٤مؾمدسم٤مب سم ،51ص: 3ٕٟمف همػم ُم٘مدور اًمتسٚمٞمؿ . )ج: 

(2)
 (51ص: 3ن ىم٤مل: وٕن ومٞمف همررا. )ج: أاًمٜمت٤مج إمم  سمٞمع احلٛمؾ وٓ جيقز ُمٜمف: وٓ 

(3)
 (52ص: 3وص٤مف احلٞمقان . )ج: أاًمّمقف قمغم فمٝمر اًمٖمٜمؿ ٕٟمف ُمـ  ُمٜمف: وٓ 

(4)
 ًمٕم٘مد إذاا سمٛمجرد يّمػم ىم٤مسمْم٤م ن ىم٤مل : صمؿ ٓأٟمف قمٜمده إمم أن يبٞمٕمف ُمـ رضمؾ زقمؿ أ سمؼ إٓجيقز سمٞمع أ ُمٜمف: وٓ 

 (54ص: 3)ج:  ُم٤مٟم٦م قمٜمده وىمبض إُم٤مٟم٦م اًمخأظمذه ٕٟمف أؿمٝمد قمٜمد أيم٤من ذم يده ويم٤من 

(5)
 (54ص: 3ن يّمػم ىم٤مسمْم٤م ٕٟمف ىمبض همّم٥م . )ج: أيم٤من مل يِمٝمد جي٥م  ُمٜمف: وًمق 

(6)
ٕن  قمٚمقه مل جيز ؾم٘مط اًمٕمٚمق وطمده ومب٤مع ص٤مطم٥م اًمٕمٚمق وأظمره ومس٘مٓم٤م يم٤من اًمسٗمؾ ًمرضمؾ وقمٚمقه ٔ ُمٜمف: وإذا 

 (56ص: 3اعمحؾ ًمٚمبٞمع. )ج:  يٛمٙمـ إطمرازه، واعم٤مل هق تٕمكم ًمٞمس سمامل ٕن اعم٤مل ُم٤مطمؼ اًم

(7)
 (سم٤مب اعمراسمح٦م واًمتقًمٞم٦م ،72ص: 3سم٤مًمّمٚمح ًمِمبٝم٦م احلٓمٞمٓم٦م . )ج:  ظمذأ اعمراسمح٦م ومٞمام مل دمز ىم٤مل: وهلذا 

(8)
سمد ُمـ سمٞم٤مٟمف  ُمٕمت٤مد ىمٞمؾ ٓمل يٙمـ إضمؾ ُمنموـم٤م ذم اًمٕم٘مد وًمٙمٜمف ُمٜمجؿ  ُمٜمف: ىم٤مل ذم سم٤مب اعمراسمح٦م واًمتقًمٞم٦م: وًمق 

 (74ص: 3ٕن اًمخ )ج: 
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 .هدر اًمقصػ ذم اًمتٗم٤موت نأ: صؾٕا

 .سم٤معمٕمٞم٤مر اعمس٤مواة نأ: صؾٕا

 .اًمٕمرف ُمـ ىمقىأ اًمٜمص نأ: صؾٕا

 .ىم٤مسة طمج٦م اإلىمرارو ُمٓمٚم٘م٦م طمج٦م اًمبٞمٜم٦م نأ: صؾٕا

 .ضم٤مئز ُمٕمٚمقم قمغم اعمجٝمقل قمـ اًمّمٚمح نأ: صؾٕا

 .اًمس٤مسم٘م٦م اًمقيم٤مًم٦م سمٛمٜمزًم٦م اًمالطم٘م٦م اإلضم٤مزة نأ: صؾٕا

 .يم٤معمتح٘مؼ اًمسٚمؿ سم٤مب ذم اعمقهقم نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

سمٛمثؾ إلهدار اًمتٗم٤موت ذم اًمقصػ.  ُمثال إٓ ومٞمف اًمرسم٤م جيقزسمٞمع اجلٞمد سم٤مًمردي مم٤م ىم٤مل ذم سم٤مب اًمرسم٤م: وٓ ُمٜمف: ُم٤م 

 (79ص: 3)ج: 

(2)
يتح٘مؼ اًمٗمْمؾ. )ج: ُمٜمف: وجيقز سمٞمع احلٗمٜم٦م سم٤محلٗمٜمتلم واًمتٗم٤مطم٦م سم٤مًمتٗم٤مطمتلم ٕن اعمس٤مواة سم٤معمٕمٞم٤مر ومل يقضمد ومٚمؿ  

 (79ص: 3

(3)
وإن شمرك  سمدا،أُمٙمٞمؾ  ومٝمق وهلذا: يمؾ رء ٟمص رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ قمغم حتريؿ اًمتٗم٤مضؾ ومٞمف ُمٙمٞمال 

سم٤مٕدٟمك. )ج:  يؽمك  ن اًمٜمص اًمخ وإىمقى ٓأن ىم٤مل: أاًمٜم٤مس اًمٙمٞمؾ ومٞمف ُمثؾ احلٜمٓم٦م واًمِمٕمػم واًمتٛمر واعمٚمح إمم 

 (80ص: 3

(4)
 ىمرهب٤م ًمرضمؾ يتبٕمٝم٤مأى ضم٤مري٦م ومقًمدت قمٜمده وم٤مؾمتح٘مٝم٤م رضمؾ سمبٞمٜم٦م وم٢مٟمف ي٤مظمذه٤م ووًمده٤م وإن وهلذا: وُمـ اؿمؽم 

 (سم٤مب آؾمتح٘م٤مق ،87ص: 3وًمده٤م. )ج: 

(5)
 (88ص: 3ومّم٤محلف قمغم ُمئ٦م درهؿ وم٤مؾمتحؼ ُمٜمٝم٤م رء رضمع سمحس٤مسمف. )ج:  اًمدار يمٚمٝم٤م وهلذا: إن ادقم٤م 

(6)
ُم٤مٟم٦م ذم يده سمٛمٜمزًم٦م اًمقيمٞمؾ ٕن اإلضم٤مزة اًمخ أًمف  اًمثٛمـ ممٚمقيم٤م ضم٤مز اعم٤مًمؽ يم٤منأ ىم٤مل ذم سمٞمع اًمٗمْمقزم: وإذا ُمٜمف: ُم٤م 

 (89ص: 3)ج: 

(7)
ُمٕمروم٦م  وأن ىم٤مل: أسمسبع ذائط إمم  يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم إٓأ يّمح اًمسٚمؿ قمٜمد ُمٜمف: وىم٤مل ذم سم٤مب اًمسٚمؿ: وٓ 

يدري ذم  مل يٕمٚمؿ ىمدره ٓ ومٚمقيستبدل ذم اعمجٚمس  سمٕمْمٝم٤م زيقوم٤م وٓ : ٕٟمف رسمام يقضمدأن ىم٤ملس اعم٤مل إمم أُم٘مدار ر

 (95ص: 3يمؿ سم٘مل. )ج: 
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 آشمٗم٤مق ووىمع ُم٦مظمّمق ظمرج وإن سم٤مٓشمٗم٤مق ًمّم٤مطمبف وم٤مًم٘مقل شمٕمٜمت٤م يمالُمف ظمرج ُمـ نأ: صؾٕا

 .اًمّمح٦م اٟمٙمر وإن ًمٚمٛمٜمٙمر وقمٜمدمه٤م قمٜمده اًمّمح٦م عمدقمل وم٤مًم٘مقل واطمد قم٘مد قمٚمی

 .ومال وُم٤مٓ ومٞمف اًمسٚمؿ ضم٤مز ُم٘مداره وُمٕمروم٦م صٗمتف ضبط ُمٙمـأ ُم٤م يمؾ نأ: صؾٕا

 .طمٙمام ُمقضمقدا يٕمتؼم ىمد اعمٕمدوم نأ: صؾٕا

 .قمٜمدٟم٤م ضم٤مئزة واعمثٛمـ اًمثٛمـ قمغم اًمزي٤مدة نأ: صؾٕا

 .إًمٞمف يده ب٘م٧مؾم عمـ اعمب٤مح نأ: صؾٕا

.سم٤مًمٗمرد اًمٗمرد ُم٘م٤مسمٚم٦م حتتٛمؾ اعمٓمٚم٘م٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ضمؾ وم٤مًم٘مقل ىمقل أوىم٤مل رب اًمسٚمؿ: سمؾ يم٤من ًمف أضمؾ ىم٤مل اعمسٚمؿ إًمٞمف: مل يٙمـ ًمف  ىم٤مل ذم سم٤مب اًمسٚمؿ: وًمق ُمٜمف: ُم٤م 

ن ىم٤مل: وذم قمٙمسف اًم٘مقل ًمرب اًمسٚمؿ أإضمؾ إمم  رب اًمسٚمؿ ٕن اعمسٚمؿ إًمٞمف ُمتٕمٜم٧م ذم إٟمٙم٤مره طم٘م٤مًمف وهق

: اًم٘مقل أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤مممٟمٙمر اًمّمح٦م وقمٜمد أ.وإن قمٚمٞمف ومٞمٙمقن اًم٘مقل ىمقًمف ٟمف يٜمٙمر طم٘م٤مقمٜمدمه٤م ٕ

 (99،100ص: 3وىمد اشمٗم٘م٤م قمغم قم٘مد واطمد. )ج:  ًمٚمٛمسٚمؿ إًمٞمف ٕٟمف يدقمل اًمّمح٦م ،

(2)
ص: 3ؾمٛمل ُمٚمبٜم٤م. )ج:  ضمر إذا٠مس سم٤مًمسٚمؿ ذم اًمٚمبـ وأسم وٓ ذم اخلرز جيقز اًمسٚمؿ ذم اجلقاهر وٓ وهلذا: ٓ 

100) 

(3)
 قمدة واعمٕمدوم اًمخ ٓ ٟمف جيقز سمٞمٕم٤مأن ىم٤مل: واًمّمحٞمح أإمم  ضمؾ ضم٤مزأُمـ ذًمؽ سمٖمػم  وُمـ صمؿ: إن اؾمتّمٜمع ؿمٞمئ٤م 

 (100ص: 3)ج: 

(4)
ين ض٤مُمـ ًمؽ مخس ُمئ٦م أًمػ درهؿ قمغم ٠م: سمع قمبدك ُمـ ومالن سمذم ُمس٤مئؾ ُمٜمثقرة: وُمـ ىم٤مل ًمٖمػمه ىم٤مل ُمٜمف: ُم٤م 

ن ىم٤مل: أإًمػ ُمـ اعمِمؽمي واخلٛمس ُمئ٦م ُمـ اًمْم٤مُمـ إمم  ظمذ٠مضم٤مئز وي ُمـ اًمثٛمـ ؾمقى إًمػ ومٗمٕمؾ ومٝمق

 (102ص: 3ن اًمزي٤مدة اًمخ )ج: أصٚمف أو

(5)
 فمبل ٕٟمف ُمب٤مح اًمخ شمٙمٜمس ومٞمٝم٤م إذا سم٤مض ومٞمٝم٤م ويمذا إذا ظمذه ويمذاأعمـ  رض رضمؾ ومٝمقأومرخ ـمػم ذم أ وهلذا: إذا 

 (104ص: 3)ج: 

(6)
سمخالومف  اًمبٞمع وضمٕمؾ يمؾ ضمٜمس ُمٜمٝمام هؿ وديٜم٤مريـ ضم٤مزُمٜمف: ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمٍمف: ُمـ سم٤مع درمهلم وديٜم٤مر سمدر 

 (107ص: 3)ج:  ن اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمخأن ىم٤مل: وًمٜم٤م أجيقز إمم  وىم٤مل زومر واًمِم٤مومٕمل: ٓ
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 .اىمتْم٤مء يثب٧م ىمد اًمٗمسخ نأ: صؾٕا

 .اًمٕمداًم٦م وأ اًمٕمدد إُم٤م اًمِمٝم٤مدة ؿمٓمري طمد٠مسم شمثب٧م اًمتٝمٛم٦م نأ: صؾٕا

 .اًمتقؾمع قمغم اًمٙمٗم٤مًم٦م ُمبٜمك نأ: صؾٕا

 .هل٤م ئؿُمال اًمنمط شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م يّمح اًمٙمٗم٤مًم٦م نأ: صؾٕا

 .اًمٗم٤مؾمدة سم٤مًمنموط يبٓمؾ ٓ سم٤مًمنمط شمٕمٚمٞم٘مف ُم٤ميّمح يمؾ نأ: صؾٕا

 .ُمٕم٤ميٜم٦م يم٤مًمث٤مسم٧م سم٤مًمٜمٞم٦م اًمث٤مسم٧م نأ: صؾٕا

 .اًمٙمٗمٞمؾ سمراءة شمقضم٥م صٞمؾٕا سمراءة نأ: صؾٕا

.اًمٜمٞم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م جيري ٓ اًمٕم٘مقسم٦م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

 (108ص: 3ًمػ ومخس ُمئ٦م. )ج: ٠مًمػ صمؿ سم٠مشمب٤ميٕم٤م سم إذا يمام 

(2)
يٕمرومف اًم٘م٤ميض  ؿم٤مهد قمدل وأي: ذم احلدود واًم٘مّم٤مص طمتك يِمٝمد ؿم٤مهدان ُمستقران أ يبس ومٞمٝم٤م وهلذا: ٓ 

 (يمت٤مب اًمٙمٗم٤مًم٦م ،115ص: 3)ج:  ٕن احلبس ًمٚمتٝمٛم٦م هٝمٜم٤م واًمتٝمٛم٦م اًمخ

(3)
ص: 3ن ىم٤مل: ٕن ُمبٜمك اًمخ )ج: أإمم  جمٝمقٓ وأيم٤من اعمٙمٗمقل سمف  اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤معم٤مل ومج٤مئزة ُمٕمٚمقُم٤م ُم٤مأىم٤مل: و 

115،116) 

(4)
 (116ص: 3. )ج: سم٤ميٕم٧م ومالٟم٤م ومٕمكم  ن ي٘مقل: ُم٤مأشمٕمٚمٞمؼ اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤مًمنمط ُمثؾ  وُمـ صمؿ: جيقز 

(5)
 ضم٤مء اعمٓمر ويمذا وأاًمنمط يم٘مقًمف: إن هب٧م اًمريح  يّمح اًمتٕمٚمٞمؼ سمٛمجرد ٓ ُم٤م٠مىم٤مل ذم يمت٤مب اًمٙمٗم٤مًم٦م: وم ُمٜمف: ُم٤م 

شمبٓمؾ  صح شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م سم٤مًمنمط ٓ ٕن اًمٙمٗم٤مًم٦م عم٤م ٕٟمف يّمح اًمٙمٗم٤مًم٦م وجي٥م اعم٤مل طم٤مٓ؛ ضمال؛أ ُمٜمٝمام ضمٕمؾ واطمد إذا

 (117ص: 3سم٤مًمنموط اًمٗم٤مؾمدة. )ج: 

(6)
 (117ص: 3)ج:  ٕن اًمث٤مسم٧م اًمخ ًمػ قمٚمٞمف ضٛمٜمف اًمٙمٗمٞمؾ ؛٠م: وم٢من ىم٤مل: شمٙمٗمٚم٧م سمامًمؽ قمٚمٞمف وم٘م٤مُم٧م اًمبٞمٜم٦م سمُمٜمف 

(7)
 (118ص: 3)ج:  ٕن سمراءة إصٞمؾ اًمخ ؛اؾمتقرم ُمٜمف سمرئ اًمٙمٗمٞمؾ وأاًمٓم٤مًم٥م اعمٙمٗمقل قمٜمف  أسمرأ ُمٜمف: إذا 

(8)
ن ىم٤مل: ٕن اًمٕم٘مقسم٦م أواًم٘مّم٤مص إمم  دود يّمح اًمٙمٗم٤مًم٦م سمف يم٤محل يٛمٙمـ اؾمتٞمٗم٤مؤه ُمـ اًمٙمٗمٞمؾ ٓ ُمٜمف: ويمؾ طمؼ ٓ 

 (119ص: 3)ج:  اًمخ
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 .شمّمح ٓ سمٖمػمه٤م اعمْمٛمقٟم٦م قمٞم٤منٕسم٤م اًمٙمٗم٤مًم٦م نأ: صؾٕا

 .صٞمؾٕا ة سمراء يقضم٥م ٓ اًمٙمٗمٞمؾ إسمراء نأ: صؾٕا

 .اًمٚمٖمقي٦م اعمٕم٤مين ووم٤مق قمغم اًمنمقمٞم٦م طمٙم٤ممٕا نأ: صؾٕا

 .اًمِمٝم٤مدة طمٙمؿ ُمـ يستس٘مل اًم٘مْم٤مء طمٙمؿ نأ: صؾٕا

 .ٓجيقز اًمٖم٤مئ٥م قمغم اًم٘مْم٤مء نأ: صؾٕا

 .اًمٙمت٤مب يِمبف اًمٙمت٤مب نأ: صؾٕا

 .اإلؾم٘م٤مط قمغم ُمبٜم٤ممه٤م ًم٘مّم٤مصوا احلدود نأ: صؾٕا

.همػمه يرده وٓ يٜمٗمذ ومٞمف جمتٝمدا ومْمال ٓىمك ُمتك اًم٘مْم٤مء نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

 (120ص: 3ٕٟمف قملم ُمْمٛمقن سمٖمػمه وهق اًمثٛمـ. )ج:  ؛ن شمٙمٗمؾ قمـ اًمب٤مئع سم٤معمبٞمع مل شمّمحُمٜمف: وإ 

(2)
)ج:  ظمر سم٤مجلٛمٞمع ٕن إسمراء اًمٙمٗمٞمؾ اًمخأ ظمذأطمدمه٤م أرب اعم٤مل  أسمرأ ىم٤مل ذم سم٤مب يمٗم٤مًم٦م اًمرضمٚملم: إذا ُمٜمف: ُم٤م 

 (127ص: 3

(3)
ن ىم٤مل: ٕن احلقاًم٦م اًمٜم٘مؾ ًمٖم٦م أُمٜمف: ُم٤مىم٤مل ذم يمت٤مب احلقاًم٦م: إذمت٧م احلقاًم٦م سمرئ اعمحٞمؾ ُمـ اًمديـ سم٤مًم٘مبقل إمم  

 (129ص: 3واًمديـ ُمتك اٟمت٘مؾ قمـ اًمذُم٦م ٓيب٘مك ومٞمٝم٤م. )ج: 

(4)
ص: 3 دب اًم٘م٤ميض : وٓشمّمح وٓي٦م اًم٘م٤ميض طمتك جيتٛمع ذم اعمقمم ذائط اًمِمٝم٤مدة. )ج:أُمٜمف: ُم٤مىم٤مل ذم يمت٤مب  

131) 

(5)
ُمٜمف: ُم٤مىم٤مل ذم سم٤مب يمت٤مب اًم٘م٤ميض إمم اًم٘م٤ميض : وإن ؿمٝمدواسمف سمٖمػم طمضة اخلّمؿ مل يٙمؿ ٕن اًم٘مْم٤مء اًمخ)ج:  

 (138ص: 3

(6)
 (139ص: 3شملم . )ج: أورضمؾ واُمرأوهلذا: ٓي٘مبؾ اًمٙمت٤مب إٓسمِمٝم٤مدة رضمٚملم  

(7)
 (140ص: 3ؿمبٝم٦م اًمبدًمٞم٦م. )ج:  ُمٜمف: ٓي٘مبؾ يمت٤مب اًم٘م٤ميض إمم اًم٘م٤ميض ذم احلدود واًم٘مّم٤مص ٕن ومٞمف 

(8)
 (142ص: 3ُمْم٤مه. )ج: أُمٜمف: وُم٤ماظمتٚمػ ومٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء وم٘م٣م سمف اًم٘م٤ميض صمؿ ضم٤مء ىم٤مض آظمر يرى همػمذًمؽ  
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 .ًمالؾمتح٘م٤مق طمج٦م يّمٚمح ٓ اًمٔم٤مهر نأ: صؾٕا

 .ظمالوم٦م اًمقص٤مي٦م نأ: صؾٕا

 .ُمٞمٜمفأو واًم٘م٤ميض اإلُم٤مم يٚمحؼ ٓ اًمْمامن نأ: صؾٕا

 .اًم٘م٤ميض قمغم يٛملم ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 .احلج٦م قمغم ُمبٜم٤مه اًم٘مْم٤مء نأ: صؾٕا

 .اًمٜمٖمٛم٦م بفشمِم اًمٜمٖمٛم٦م نأ: صؾٕا

 .سمٜمٗمسٝم٤م ُمقضمب٦م همػم اًمِمٝم٤مدة نأ: صؾٕا

 .اخلط يِمبف اخلط نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ؾمٚمٛم٧م ىمبؾ ُمقشمف وىم٤مًم٧م اًمقرصم٦م: أة ٟمٍماٟمٞم٦م ومج٤مءت ُمسٚمٛم٦م سمٕمد ُمقشمف وىم٤مًم٧م: أُمٜمف: وًمقُم٤مت اعمسٚمؿ وًمف اُمر 

 (148ص: 3ٙمؿ احل٤مل ٕن اًمٔم٤مهر اًمخ)ج: يْم٤موٓيأؾمٚمٛم٧م سمٕمد ُمقشمف وم٤مًم٘مقل ىمقهلؿ أ

(2)
ن ىم٤مل: إن أوص إًمٞمف ومل يٕمٚمؿ سم٤مًمقص٤مي٦م طمتك سم٤مع ؿمٞمئ٤مُمـ اًمؽميم٦م ومٝمق ويص واًمبٞمع ضم٤مئزإمم أوهلذا: ُمـ  

 (151ص: 3اًمقص٤مي٦م ظمالوم٦م إلض٤مومتٝم٤مإمم زُم٤من سمٓمالن اإلٟم٤مسم٦م وماليتقىمػ قمغم اًمٕمٚمؿ. )ج: 

(3)
 (152ص: 3اعم٤مل ومْم٤مع واؾمتحؼ اًمٕمبد مل يْمٛمـ. )ج:  ظمذأ٤مء وًمٚمٖمرُم ُمٞمٜمف قمبداأ وأسم٤مع اًم٘م٤ميض  ُمٜمف: إذا 

(4)
ًمف قمٚمٞمؽ وم٘م٤مل اًمرضمؾ:  ىمْمٞم٧م هب٤م إمم ومالن ىمد ودومٕمتٝم٤م ًمٗم٤مأظمذت ُمٜمؽ أقمزل اًم٘م٤ميض وم٘م٤مل ًمرضمؾ:  ُمٜمف: إذا 

 (153ص: 3يٛملم قمٚمٞمف. )ج:  ن ىم٤مل: وٓأفمٚمام وم٤مًم٘مقل ىمقل اًم٘م٤ميض إمم  ظمذه٤مأ

(5)
ن يسئؾ اًم٘م٤ميض قمـ اًمِمٝمقد ذم اًمرس واًمٕمالٟمٞم٦م ذم أسمد  اهلل شمٕم٤ممم: إٟمف ٓ ٝماميقؾمػ وحمٛمد رمح سمقأوهلذا: ىم٤مل  

ص: 3ٕن اًم٘مْم٤مء اًمخ وهل ؿمٝم٤مدة اًمٕمدول . )ج: (طم٘مقق اًمٕمب٤مد وأاحل٘مقق )ؾمقاء يم٤مٟم٧م طم٘مقق اهلل  ؾم٤مئر

 (يمت٤مب اًمِمٝم٤مدة ،156،157

(6)
 ((158ص: 3ن يِمٝمد. )ج: أًمف  جيقز ؾمٛمع ُمـ وراء احلج٤مب ٓ ُمٜمف: ًمق 

(7)
سمد  ن يِمٝمده قمٚمٞمٝم٤م ٕن اًمِمٝم٤مدة اًمخ ومالأ ن يِمٝمد قمغم ؿمٝم٤مدشمف إٓأًمف  يِمٝمد سمٌمء مل جيز ؾمٛمع ؿم٤مهدا ُمٜمف: إذا 

 (158ص: 3ُمـ اإلٟم٤مسم٦م واًمتحٛمٞمؾ ومل يقضمد. )ج: 

(8)
 (158ص: 3ن يتذيمر اًمِمٝم٤مدة . )ج: أ ن يِمٝمد إٓأى ظمٓمف أر يؾ ًمٚمِم٤مهد إذا ُمٜمف: ٓ 
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 .اعمٚمؽ قمغم سمف يستدل ُم٤م ىمَمأ اًمٞمد نأ: صؾٕا

 .شم٘مبؾ ٓ وضمف ُمـ ًمٜمٗمسف يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٝم٤مدة نأ: صؾٕا

 .شم٘مبؾ ٓ اًمتٝمٛم٦م ومٞمٝم٤م متٙمٜم٧م إذا ًمِمٝم٤مدةا نأ: صؾٕا

 .اًمِمٝم٤مدة ىمبقل ُمـ ُم٤مٟمع همػم آقمت٘م٤مد طمٞم٨م ُمـ اًمٗمسؼ نأ: صؾٕا

 .احلٙمؿ حت٧م يدظمؾ ٓ مم٤م اًمٗمسؼ نأ: صؾٕا

 .احلٙمؿ حت٧م يدظمؾ مم٤م اإلىمرار نأ: صؾٕا

 .اًمِمٝم٤مدة صؾسم٠م اعمٚمحؼ حلؼ احتد إذا اعمجٚمس نأ: صؾٕا

.ُم٤مت ٟمفأ اًمِمٝمقد يِمٝمد طمتك ًمٚمقارث سمف ي٘م٣م ٓ ًمٚمٛمقرث اعمٚمؽ صمب٧م تكُم ٟمفأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

(160ص: 3)ج:  ٟمف ًمف ٕن اًمٕمبد اًمخأن شمِمٝمد إٔمبد وإُم٦م وؾمٕمؽ ُمٜمف: ُمـ يم٤من ذم يده رء ؾمقى اًم 

(2)
شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمقاًمد ًمقًمده ووًمد وًمده  : ٓدة وشمتٗمرع قمٚمٞمف ُمس٤مئؾ يمثػمة ُمٜمٝم٤مصؾ إصقل ذم سم٤مب اًمِمٝم٤مأ هذا 

 (شم٘مبؾ سم٤مب ُمـ شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف وُمـ ٓ ،161ص: 3ؿمٝم٤مدة اًمقًمد ٕسمقيف ٕضمداده. )ج:  وٓ

(3)
 شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة اًمنميؽ ًمنميٙمف ومٞمام طمٙم٤مم يمثػمة ُمٜمٝم٤م: ٓأ صٞمؾ ذم سم٤مب اًمِمٝم٤مدة وشمتٗمرع قمٚمٞمٝم٤مأصؾ أ يْم٤مأ هذا 

 (162ص: 3ُمـ ذيمتٝم٤م. )ج:  هق

(4)
 (163ص: 3آقمت٘م٤مد. )ج:  ُمٜمف: وشم٘مبؾ ؿمٝم٤مدة أهؾ إهقاء ٕٟمف ومسؼ ُمـ طمٞم٨م 

(5)
 (165ص: 3)ج:  يٙمؿ سمذًمؽ ٕن اًمٗمسؼ اًمخ وٓ  يسٛمع اًم٘م٤ميض اًمِمٝم٤مدة قمغم ضمرح جمرد ُمٜمف: ٓ 

(6)
ص: 3)ج:  ؿمٝمد وقمغم إىمرار اعمدقمل سمذًمؽ ٕن اإلىمرار اًمخ إذا ىم٤مل ذم اهلداي٦م ذم اعمسئٚم٦م اعمذيمقرة إٓ ُمٜمف: ُم٤م 

165) 

(7)
) 165ص:  3ضم٤مزت ؿمٝم٤مدشمف. )ج:  ومهٛم٧م سمٕمض ؿمٝم٤مديت وم٢من يم٤من قمدٓأىم٤مل:  كطمتُمٜمف: ُمـ ؿمٝمد ومل يؼمح  

(8)
اًمذي هل ذم  ودقمٝم٤مأو قم٤مره٤مأاه٤م يم٤مٟم٧م ٕسمٞمف أىم٤مم سمٞمٜم٦م قمغم دار أرث: ُمـ ىم٤مل ذم ومّمؾ اًمِمٝم٤مدة قمغم اإل ُمٜمف: ُم٤م 

 (169ص:  3ًمف. )ج:  ُمػماصم٤م ٟمف ُم٤مت وشمريمٝم٤مأيٙمٚمػ اًمبٞمٜم٦م  وٓ ظمذه٤مي٠ميده وم٢مٟمف 
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 .اإلىمرار صح٦م متٜمع ٓ اعم٘مرسمف ذم اجلٝم٤مًم٦م نأ: صؾٕا

 .اإلىمرار صح٦م يٛمٜمع ٓ اًمتٜم٤مىمض نأ: صؾٕا

 .اجلٜم٤مي٦م طمس٥م قمغم اًمتقسم٦م نأ: صؾٕا

 .رضمع ُمـ رضمقع ٓ سم٘مل ُمـ سم٘م٤مء اًمرضمقع سم٤مب ذم اعمٕمتؼم نأ: صؾٕا

 .اعمامصمٚم٦م يستدقمل اًمتْمٛملم نأ: صؾٕا

 اًمٕمٙمس قمغم هق وُم٤م سم٤مًمقيمٞمؾ شمتٕمٚمؼ ومح٘مقىمف ٟمٗمسف إمم اًمقيمٞمؾ يْمٞمٗمف قم٘مد يمؾ نأ: صؾٕا

 .يمؾ١مسم٤معم شمتٕمٚمؼ ومح٘مقىمف

.اًمقيم٤مًم٦م ذم شمتحٛمؾ اًمٞمسػمة اجلٝم٤مًم٦م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

سمذًمؽ اعمدقمك قمٚمٞمف دومٕم٧م  ىمرأمل شم٘مبؾ وإن  ؿمٝمرأيم٤مٟم٧م ذم يد اعمدقمل ُمٜمذ  اه٤مأاًمرضمؾ طمل ٟمِمٝمد  ُمٜمف: وإن ىم٤مًمق 

) 169،170ص:  3ن اجلٝم٤مًم٦م اًمخ. )ج: إمم اعمدقمل ٕ

(2)
مل يٗمسخ احلٙمؿ وقمٚمٞمٝمؿ ضامن  ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمرضمقع قمـ اًمِمٝم٤مدات: وم٢من طمٙمؿ سمِمٝم٤مدهؿ صمؿ رضمٕمقا ُمٜمف: ُم٤م 

) 173ص: 3)ج:  ٟمٗمسٝمؿ سمسب٥م اًمْمامن واًمتٜم٤مىمض اًمخأشمٚمٗمقه سمِمٝم٤مدهؿ إلىمرارهؿ قمغم أ ُم٤م

(3)
ختتص سمف اًمِمٝم٤مدة ُمـ اعمجٚمس  ومسخ ًمٚمِمٝم٤مدة ومٞمختص سمام سمحضة احل٤ميمؿ ٕٟمف يّمح اًمرضمقع إٓ وهلذا: ٓ 

) 173،174ص: 3)ج:  وٕن اًمرضمقع شمقسم٦م واًمتقسم٦م اًمخ

(4)
) 174ص: 3ضٛمـ اًمٜمّمػ. )ج:  طمدمه٤مأوُمـ صمؿ: إن رضمع  

(5)
ؿم٤مهدان  ىم٤مل ص٤مطم٥م اهلداي٦م: إن ؿمٝمد ُمس٤مئؾ يمثػمة ُمٜمٝم٤م ُم٤م صؾ إصقل ذم سم٤مب اًمْمامن وشمتٗمرع قمٚمٞمٝم٤مأ هذا 

 (175ص: 3ضامن قمٚمٞمٝمام. )ج:  ومال ُمثٚمٝم٤م صمؿ رضمٕم٤م سم٤مًمٜمٙم٤مح سمٛم٘مدار ُمٝمر ةأقمغم اُمر

(6)
 (180ص:  3إول : اًمبٞمع واإلضم٤مرة وٟمٔمػم اًمث٤مين: اًمٜمٙم٤مح واخلٚمع واًمّمٚمح قمـ دم اًمٕمٛمد. )ج:  ٟمٔمػم 

(7)
سم٤مب اًمقيم٤مًم٦م سم٤مًمبٞمع  ،181ص: 3ي٧م ضم٤مز. )ج: أر ن ي٘مقل: اسمتع زم ُم٤م٠مويم٤مًم٦م قم٤مُم٦م سم ُمٜمف: إن ويمؾ رضمال 

 (ًمنماءوا
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 .اًمٕمٛمقم اعمْم٤مرسم٦م ذم صؾٕا نأ: صؾٕا

 .ُمرٕا ىمٞم٤مم يٕمتٛمد اًمقيم٤مًم٦م ٤مءسم٘م نأ: صؾٕا

 .اًمقيمٞمؾ قمٚمؿ قمغم يتقىمػ ٓ احلٙمٛمل اًمٕمزل نأ: صؾٕا

 .يتح٘مؼ ٓ اعمجٝمقل ذم اإلًمزام نأ: صؾٕا

 .اًمدقمقى ًمّمح٦م ذط يٛمٙمـ ُم٤م ىمَم٠مسم اإلقمالم نأ: صؾٕا

 .اًمنميم٦م شمٜم٤مذم اًم٘مسٛمف نأ: صؾٕا

 .اًمِم٤مومٕمل قمٜمد ٓ قمٜمدٟم٤م ضم٤مئزة سم٤مًمٜمٗمس اًمٙمٗم٤مًم٦م نأ: صؾٕا

.ًمإلصمب٤مت اًمبٞمٜم٤مت نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ي ذم اًمٜم٘مد وقمدُمف اعمْم٤مرب ورب اعم٤مل وم٤مًم٘مقل ىمقل أ: إن اظمتٚمػ ذم ذًمؽ ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمقيم٤مًم٦م ُمٜمف: ُم٤م 

 (191ص: 3)ج:  اعمْم٤مرب ٕن إصؾ اًمخ

(2)
 (199ص: 3ُمٓمٚم٘م٤م. )ج:  يمؾ وضمٜمقٟمف ضمٜمقٟم٤م١مًمقيمٞمؾ : ويبٓمؾ اًمقيم٤مًم٦م سمٛمقت اعمىم٤مل ذم سم٤مب قمزل ا ُمٜمف: ُم٤م 

(3)
اًمنميٙم٤من وم٤مومؽمىم٤م ومٝمذه اًمقضمقه شمبٓمؾ اًمقيم٤مًم٦م  وأاعم٤مذون ًمف صمؿ طمجر قمٚمٞمف  وأٙم٤مشم٥م صمؿ قمجز ويمؾ اعم ُمٜمف:  إذا 

(199ص: 3)ج:  ن هذاقمزل طمٙمٛمل اًمخأن ىم٤مل: أمل يٕمٚمؿ إمم  وأقمغم اًمقيمٞمؾ قمٚمؿ 

(4)
 (201ص: 3ي٘مبؾ اًمدقمقى طمتك يذيمر ؿمٞمئ٤م ُمٕمٚمقُم٤م ذم ضمٜمسف وىمدره. )ج:  ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمدقمقى: ٓ ُمٜمف: ُم٤م 

(5)
 (201ص: 3)ج:  ف: إن يم٤من قمٞمٜم٤م ذم يداعمدقمك قمٚمٞمف يمٚمػ إطمْم٤مره٤م ًمٞمِمػم إًمٞمف سم٤مًمدقمقى ٕن اإلقمالم اًمخُمٜم 

(6)
شمرد اًمٞمٛملم قمغم اعمدقمل ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمسالم : اًمبٞمٜم٦م قمغم اعمدقمل واًمٞمٛملم قمغم ُمـ  ىم٤مل ذم سم٤مب اًمٞمٛملم: وٓ ُمٜمف: ُم٤م 

 (203ص: 3)ج:  ٟمٙمر.ىمسؿ واًم٘مسٛم٦م اًمخأ

(7)
 (206ص: 3ي٤مم. )ج: أقمٓمف يمٗمٞمالسمٜمٗمسؽ صمالصم٦م أدقمل زم سمٞمٜم٦م طم٤مضة ىمٞمؾ خلّمٛمف ىم٤مل اعم ُمٜمف: إذا 

(8)
ومم ٕن اًمبٞمٜم٤مت أىم٤مم يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمٞمٜم٦م يم٤مٟم٧م اًمبٞمٜم٦م اًمـٛمـثبت٦م ًمٚمزي٤مدة أىم٤مل ذم سم٤مب اًمتح٤مًمػ: إن  ُمٜمف: ُم٤م 

 (209ص: 3شمٕم٤مرض ذم اًمزي٤مدة . )ج:  ًمإلصمب٤مت وٓ
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 .قمٚمٞمف اعمٕم٘مقد ذم آظمتالف يٕمتٛمد اًمتح٤مًمػ نأ: صؾٕا

 .اًمٕمقارض اعمٜمٙمر اًم٘مقل نأ: صؾٕا

 .عمحٛمد ظمالوم٤م قمٜمدمه٤م اًمتح٤مًمػ يٛمٜمع اًمسٚمٕم٦م هالك نأ: صؾٕا

 .اًمٜم٘مض حتتٛمؾ ٓ اًمسٚمؿ سم٤مب ذم اإلىم٤مًم٦م نأ: صؾٕا

 .اًمٞمد ًمّم٤مطم٥م اًمدقم٤موي ذم اًم٘مقل نأ :صؾٕا

  .ُمٙمـأ ُم٤م سم٤مًمِمٝم٤مدشملم اًمٕمٛمؾ جي٥م ٟمفأ: صؾٕا

.اًمزوضملم سمتّم٤مدق سمف يٙمؿ مم٤م اًمٜمٙم٤مح نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

اظمتالف ذم  ٕن هذا حت٤مًمػ سمٞمٜمٝمام ذم اؾمتٞمٗم٤مء سمٕمض اًمثٛمـ ومال وأذط اخلٞم٤مر  ذم وأذم إضمؾ  وهلذا: إن اظمتٚمٗم٤م 

 (210ص: 3همػم اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف. )ج: 

(2)
ص: 3ُمٜمف: واًم٘مقل ىمقل ُمـ يٜمٙمر اخلٞم٤مر وإضمؾ ُمع يٛمٞمٜمف ٕاهام يثبت٤من سمٕم٤مرض اًمنمط واًم٘مقل اًمخ. )ج:  

211) 

(3)
يب يقؾمػ واًم٘مقل ىمقل اعمِمؽمي وىم٤مل أ طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ويبأُمٜمف:  إن هٚمؽ اعمبٞمع صمؿ اظمتٚمٗم٤م مل يتح٤مًمٗم٤م قمٜمد 

 (211ص: 3حمٛمد: يتح٤مًمٗم٤من . )ج: 

(4)
يٕمقد اًمسٚمؿ  صمؿ اظمتٚمٗم٤م ذم اًمثٛمـ وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمسٚمؿ إًمٞمف وٓ ؾمٚمؿ قمنمة دراهؿ ذم يمرطمٜمٓم٦م صمؿ شم٘م٤ميالأُمٜمف: ُمـ  

  (213ص: 3)ج:  ٕن اإلىم٤مًم٦م اًمخ

(5)
 ذم يده٤م ة وُم٤مأًمٚمرضمؾ ٕن اعمر ٟمٞم٦م ومٝمقيّمٚمح هلام يم٤مٔ ن ىم٤مل: وُم٤مأ٤مع اًمبٞم٧م إمم اظمتٚمػ اًمزوضم٤من ذم ُمت ُمٜمف: إذا 

 (215ص: 3)ج:  اًمزوج واًم٘مقل اًمخ ذم يد

(6)
اًمبٞمٜم٦م  ىم٤مُم٤مأًمف و اه٤مأيزقمؿ  ُمٜمٝمام آظمر يمؾ واطمد ادقمك اصمٜم٤من قمٞمٜم٤م ذم يد : إذايدقمٞمف اًمرضمالن ىم٤مل ذم سم٤مب ُم٤م ُمٜمف: ُم٤م 

 (218ص: 3سمٞمٜمٝمام. )ج:  ىم٣م هب٤م

(7)
ة أىم٤مُم٤م سمٞمٜم٦م مل ي٘مض سمقاطمدة ُمٜمٝمام... ويرضمع إمم شمّمديؼ اعمرأة وأُمٜمف:  إن ادقمك يمؾ واطمد ُمٜمٝمام ٟمٙم٤مح اُمر 

 (218ص: 3)ج:  ٕطمدمه٤م ٕن اًمٜمٙم٤مح اًمخ
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 .اهلب٦م ُمـ ىمقىأ اًمنماء نأ: صؾٕا

 .ىمقىأ اًمْمامن قم٘مد نأ: صؾٕا

 .ومٞمٝم٤م سم٘مقة اًمٕمٚمؾ سمٙمثرة ي٘مع ٓ اًمؽمضمٞمح نأ: صؾٕا

 .شمٍموم٤م فمٝمرأ يم٤من ُمـ ىمقل اًم٘مقل نأ: ؾصٕا

 .اإلىمرار صح٦م يٛمٜمع ٓ اعم٘مرسمف ضمٝم٤مًم٦م نأ: صؾٕا

 .اًمذُمؿ سمراءة صؾٕا نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمنمط اًمتٕمٚمٞمؼ يتٛمؾ ٓ اإلىمرار نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

 ومم ٕن اًمنماء اًمخأىم٤مُم٤م سمٞمٜم٦م وٓ شم٤مريخ ُمٕمٝمام وم٤مًمنماء أظمر هب٦م وىمبْم٤م ... وأطمدمه٤م ذاء وأُمٜمف: إن ادقمك  

 (219ص: 3)ج: 

(2)
ن ىم٤مل: وضمف آؾمتحس٤من أومم .إمم أىم٤مُم٤م سمٞمٜم٦م وم٤مًمرهـ أظمر هب٦م وىمبْم٤م وأطمدمه٤م رهٜم٤م وىمبْم٤م وأُمٜمف:  إن ادقمك  

 (220ص: 3ىمقى. )ج: أن اعم٘مبقض سمحٙمؿ اًمرهـ ُمْمٛمقن وسمحٙمؿ اهلب٦م همػم ُمْمٛمقن وقم٘مد اًمْمامن و أ

(3)
ص: 3ؾ ؿم٤مهديـ قمٚم٦م شم٤مُم٦م. )ج: رسمٕم٦م ومٝمام ؾمقاء ٕن ؿمٝم٤مدة يمأظمر أطمد اعمدقمٞملم ؿم٤مهديـ وأىم٤مم أُمٜمف: إن  

223) 

(4)
ومم أظمر ُمتٕمٚمؼ سمٚمج٤مُمٝم٤م وم٤مًمرايم٥م يمبٝم٤م وأطمدمه٤م راأ: إذا شمٜم٤مزقم٤م ذم داسم٦م ىم٤مل ذم ومّمؾ اًمتٜم٤مزع سم٤مٕيدي ُمٜمف: ُم٤م 

(224ص: 3فمٝمر. )ج: إٔن شمٍمومف 

(5)
ن يبلم أء ًمزُمف حتَم ُمٜمٝم٤م: إن ىم٤مل ًمٗمالن قمكم ر صؾ قمٔمٞمؿ ذم سم٤مب اإلىمرار وشمتٗمرع قمٚمٞمف ُمس٤مئؾ يمثػمة ٓأ هذا 

 (231ص: 3ُم٤مًمف ىمٞمٛم٦م. )ج: 

(6)
: ًمزُمف يقؾمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم  وىم٤مل حمٛمديب أصمقاب مل يٚمزُمف إٓ صمقب واطمد قمٜمد أُمٜمف: إن ىم٤مل صمقب ذم قمنمة  

أيْم٤م ... ومقىمع اًمِمؽ ن طمرف ذم يستٕمٛمؾ ذم اًمبلم واًمقؾمط أن ىم٤مل: وٕيب يقؾمػ أطمد قمنم صمقسم٤م إمم أ

 (234ص: 3ًمخ. )ج: وإصؾ.ا

(7)
و أإن ؿم٤مء اهلل ُمتّمال سم٢مىمراره ٓ يٚمزُمف اإلىمرار؛ ٕن آؾمتثٜم٤مء سمٛمِمٞمئ٦م اهلل إُم٤م إسمٓم٤مل  أىمر سمحؼ وىم٤مل:ُمٜمف: ُمـ  

و ٕٟمف ذط أشمٕمٚمٞمؼ وم٢من يم٤من إول وم٘مد سمٓمؾ وإن يم٤من اًمث٤مين ومٙمذًمؽ إُم٤م ٕن اإلىمرار ٓ يتٛمؾ اًمتٕمٚمٞمؼ سم٤مًمنمط 

 (سم٤مب آؾمتثٜم٤مء ،236ص: 3ٓ يقىمػ قمٚمٞمف. )ج: 
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 .اعمٚمٗمقظ ذم شمٍمف آؾمتثٜم٤مء نأ: صؾٕا

 .اًمٖمػم طمؼ ٓم٤ملإسم ومٞمف يم٤من إذا دًمٞمال يٕمتؼم ٓ اإلىمرار نأ: صؾٕا

 .ًمٚمٛمٕم٤مين اًمٕم٘مقد ذم آقمتب٤مر نأ: صؾٕا

 .جيقز ٓ اًمٖمػم طمؼ ُمـ آقمتٞم٤مض نأ: صؾٕا

 .ُمٙمـأ ُم٤م شمّمحٞمحف يتحرى اًمٕم٤مىمؾ شمٍمف نأ: صؾٕا

.اعمْم٤مرسم٦م يٗمسد اًمرسمح ذم ضمٝم٤مًم٦م يقضم٥م ذط يمؾ نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ىمر سمدار واؾمتثٜمك سمٜم٤مءه٤م ًمٜمٗمسف ومٚمٚمٛم٘مر ًمف اًمدار واًمبٜم٤مء ٕن اًمبٜم٤مء داظمؾ ذم هذا اإلىمرار ُمٕمٜمك ٓ ًمٗمٔم٤م أٜمف: ُمـ ُم 

 (236،237ص: 3)ج:  وآؾمتثٜم٤مء اًمخ

(2)
ىمر اًمرضمؾ ذم ُمرض ُمقشمف سمديقن وقمٚمٞمف ديقن ذم صحتف وديقن ًمزُمتف ذم أ: إذا ىم٤مل ذم سم٤مب إىمرار اعمريض ُمٜمف: ُم٤م 

 (241ص: 3ُم٦م ومديـ اًمّمح٦م واًمديـ اعمٕمروف إؾمب٤مب ُم٘مدم. )ج: ؾمب٤مب ُمٕمٚمق٠مُمرضف سم

(3)
ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمّمٚمح: إن وىمع اًمّمٚمح قمـ إىمرار اقمتؼم ومٞمف ُم٤م يٕمتؼم ذم اًمبٞم٤مقم٤مت إن وىمع قمـ ُم٤مل سمامل  ُمٜمف: ُم٤م 

ًمقضمقد ُمٕمٜمك اًمبٞمع وهق ُمب٤مدًم٦م اعم٤مل سم٤معم٤مل... وإن وىمع قمـ ُم٤مل سمٛمٜم٤مومع يٕمتؼم سم٤مإلضم٤مرات ًمقضمقد ُمٕمٜمك 

 (245،246ص: ٤3مرة. )ج: اإلضم

(4)
ُمٜمف: وٓ جيقز اًمّمٚمح قمـ دقمقى طمد ٕٟمف طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ٓ طم٘مف وٓ جيقز آقمتٞم٤مض قمـ طمؼ همػمه وهلذا ٓ  

 (248ص: 3طم٘مٝم٤م. )ج:  ة ٟمس٥م وًمده٤م ٕٟمف طمؼ اًمقًمد ٓأجيقز آقمتٞم٤مض إذا ادقم٧م اعمر

(5)
ٚمح وهق ُمستحؼ سمٕم٘مد اعمدايٜم٦م مل يٛمؾ قمغم ىم٤مل ذم سم٤مب اًمّمٚمح ذم اًمديـ: ويمؾ رء وىمع قمٚمٞمف اًمّم ُمٜمف: ُم٤م 

ًمػ درهؿ ومّم٤محلف قمغم أؾم٘مط سم٤مىمٞمف يمٛمـ ًمف قمغم آظمر أٟمف اؾمتقرم سمٕمض طم٘مف وأاعمٕم٤موض٦م وإٟمام يٛمؾ قمغم 

ن ىم٤مل:  وٓ وضمف ًمتّمحٞمحف ُمٕم٤موض٦م إلومْم٤مئف إمم اًمرسم٤م ومجٕمؾ إؾم٘م٤مـم٤م أمخسامئ٦م ... ٕن شمٍمف اًمٕم٤مىمؾ  إمم 

 (251ص: 3ًمٚمبٕمض. )ج: 

(6)
رىمؿ  ،258ص: 3اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف وضمٝم٤مًم٦م اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف شمقضم٥م ومس٤مد اًمٕم٘مد. )ج:  اهلقاُمش: ٕن اًمرسمح هقىم٤مل ذم  

 (18اهل٤مُمش: 
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 .ُمثٚمف يتْمٛمـ ٓ اًمٌمء نأ: صؾٕا

 .اعمؤيمؾ ُمقت ويمذا  اًمقيم٤مًم٦م يبٓمؾ اًمقيمٞمؾ قتُم نأ: صؾٕا

 .قمٚمٛمف قمغم يتقىمػ ىمّمدا اًمقيمٞمؾ قمزل نأ: صؾٕا

  .ُمٞمٜم٤مأ وأ يم٤من ضٛمٞمٜم٤م اعم٘مبقض ُم٘مدار ذم اًم٘م٤مسمض ىمقل اًم٘مقل نأ: صؾٕا

 .ُم٤مٟم٦مٕا ذم ختتٚمػ يديٕا نأ: صؾٕا

 .يٚمٖمق فسم اًمٕمٛمؾ يٛمٙمـ ومل يم٤من وأ ُمٗمٞمدا يٙمـ مل إذا اًمنمط نأ: صؾٕا

  .ومقىمف هق ُم٤م يتْمٛمـ ٓ اًمٌمء نأ: صؾٕا

 .قمٜمدٟم٤م اعمٜم٤مومع متٚمٞمؽ اًمٕم٤مري٦م نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

 يؽ ٕن اًمٌمء اًمخأو ي٘مقل ًمف اقمٛمؾ سمرأذن ًمف رب اعم٤مل ٠من يأ ىم٤مل ذم يمت٤مب اعمْم٤مرسم٦م: وٓ يْم٤مرب إٓ ُم٤مُمٜمف:  

 (259ص: 3)ج: 

(2)
و اعمْم٤مرب سمٓمٚم٧م اعمْم٤مرسم٦م ٕٟمف شمقيمٞمؾ...وُمقت أإذا ُم٤مت رب اعم٤مل ىم٤مل ذم سم٤مب اعمْم٤مرب يْم٤مرب:  ُمٜمف: ُم٤م 

 (265ص: 3اعمقيمؾ يبٓمؾ اًمقيم٤مًم٦م ويمذا ُمقت اًمقيمٞمؾ. )ج: 

(3)
ُمٜمف: إن قمزل رب اعم٤مل اعمْم٤مرب ومل يٕمٚمؿ سمٕمزًمف طمتك اؿمؽمى وسم٤مع ومتٍمومف ضم٤مئز ٕٟمف ويمٞمؾ ُمـ ضمٝمتف وقمزل  

 (264،265ص: 3اًمقيمٞمؾ اًمخ. )ج: 

(4)
ًمٗملم أًمٗم٤م وىم٤مل رب اعم٤مل ٓ سمؾ دومٕم٧م إًمٞمؽ أًمٗم٤م ورسمح٧م أًمٗم٤من وم٘م٤مل دومٕم٧م إزم أاعمْم٤مرب  ُمٜمف: إذا يم٤من ُمع 

 (272ص: 3)ج:  وم٤مًم٘مقل ىمقل اعمْم٤مرب ٕن آظمتالف ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم ُم٘مدار اعم٘مبقض وذم ُمثٚمف اًم٘مقل اًمخ

(5)
سمٞمده ٓ سمٞمد همػمه  ودقمٝم٤م همػمهؿ ضٛمـ ٕن اعم٤مًمؽ ريضأو أىم٤مل ذم يمت٤مب اًمقديٕم٦م: إن طمٗمٔمٝم٤م سمٖمػمهؿ  ُمٜمف: ُم٤م 

 (273ص: 3وإيدي اًمخ. )ج: 

(6)
ن ىم٤مل:  ٕٟمف ٓ أُمٜمف: إذا ىم٤مل ص٤مطم٥م اًمقديٕم٦م ًمٚمٛمقدع ٓ شمسٚمٛمٝم٤م إمم زوضمتؽ ومسٚمٛمٝم٤م إًمٞمٝم٤م ٓ يْمٛمـ إمم  

 (276،277ص: 3يٛمٙمـ إىم٤مُم٦م اًمٕمٛمؾ ُمع ُمراقم٤مة هذا اًمنمط وإن يم٤من ُمٗمٞمدا ومٞمٚمٖمق. )ج: 

(7)
اضمر ُم٤م اؾمتٕم٤مره وم٢من آضمره ومٕمٓم٥م ضٛمـ ٕن اإلقم٤مرة دون ١مأن يًمٚمٛمستٕمػم ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمٕم٤مري٦م: وًمٞمس  ُمٜمف: ُم٤م 

 (280ص: 3)ج:  اإلضم٤مرة واًمٌمء اًمخ

(8)
 (280ص: 3ن يٕمػمه إذا يم٤من مم٤م ٓ خيتٚمػ سم٤مظمتالف اعمستٕمٛمؾ. )ج: أوهلذا: ًمف  
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 .اًمٍميح ُم٘م٤مسمٚم٦م ذم شمٕمٛمؾ ٓ اًمدًٓم٦م نأ: صؾٕا

 .ًمٚمٛمٚمؽ سمٛمحؾ ًمٞمس اعمٕمدوم نأ: صؾٕا

 .راًمـٛمـ٤مٟمع سم٘مد آُمتٜم٤مع نأ: صؾٕا

 .اًمٕم٘مد ومٞمف يٕمٛمؾ حمؾ ذم إٓ يٕمٛمؾ ٓ آؾمتثٜم٤مء نأ: صؾٕا

 .اعمحْم٦م سم٤مإلؾم٘م٤مـم٤مت خيتص سم٤مًمنمط اًمتٕمٚمٞمؼ نأ: صؾٕا

 .اًمسالُم٦م سمنمط ُم٘مٞمد اإلذن نأ: صؾٕا

.اًمقاطمد إمم شمٜمٍمف ًمف اه٤مي٦م ٓ ومٞمام دظمٚم٧م إذا يمؾ يمٚمٛم٦م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

 أن ىم٤مل:حس٤مٟم٤م إمم ُمر اًمقاه٥م ضم٤مز اؾمتأىم٤مل ذم يمت٤مب اهلب٦م: وم٢من ىمبْمٝم٤م اعمقهقب ًمف ذم اعمجٚمس سمٖمػم  ُمٜمف: ُم٤م 

 (283ص: 3)ج:  سمخالف ُم٤م إذا اه٤مه قمـ اًم٘مبض ذم اعمجٚمس ٕن اًمدًٓم٦م اًمخ

(2)
)ج:  و دهٜم٤م ذم ؾمٛمسؿ وم٤مهلب٦م وم٤مؾمدة ... ٕن اعمقهقب ُمٕمدوم... واعمٕمدوم اًمخأُمٜمف: ًمق وه٥م دىمٞم٘م٤م ذم طمٜمٓم٦م  

 (286ص: 3

(3)
 ػم ُم٘مسقم رضمع ذم اًمب٤مىمل ٕن آُمتٜم٤مع اًمخيّمح: إن سم٤مع ٟمّمٗمٝم٤م هم ٓ يّمح رضمققمف وُم٤م ىم٤مل ذم سم٤مب ُم٤م ُمٜمف: ُم٤م 

 (289ص: 3)ج: 

(4)
ُمٜمف: وُمـ وه٥م ضم٤مري٦م إٓ محٚمٝم٤م صح٧م اهلب٦م وسمٓمؾ آؾمتثٜم٤مء ٕن آؾمتثٜم٤مء اًمخ واهلب٦م ٓ شمٕمٛمؾ ذم احلٛمؾ  

 (291ص: 3ًمٙمقٟمف وصٗم٤م قمغم ُم٤م سمٞمٜم٤مه ذم اًمبٞمقع وم٤مٟم٘مٚم٥م ذـم٤م وم٤مؾمدا واهلب٦م ٓ شمبٓمؾ سم٤مًمنموط اًمٗم٤مؾمدة. )ج: 

(5)
ص: 3ٟم٧م سمريء ُمٜمٝم٤م ...ومٝمق سم٤مـمؾ. )ج: أو أًمػ درهؿ وم٘م٤مل إذا ضم٤مء همد ومٝمل ًمؽ أف: ُمـ يم٤من ًمف قمغم آظمر ُمٜم 

292) 

(6)
و ضهب٤م ومٕمٓمب٧م أومٞمٝم٤م: إن يمبح اًمداسم٦م سمٚمج٤مُمٝم٤م  يٙمقن ظمالوم٤م جيقز ُمـ اإلضم٤مرة وُم٤م ىم٤مل ذم سم٤مب ُم٤م ُمٜمف: ُم٤م 

 (299ص: 3)ج:  يب طمٜمٞمٗم٦م ...ٕن اإلذن اًمخأضٛمـ قمٜمد 

(7)
ضمر دارا يمؾ ؿمٝمر سمدرهؿ وم٤مًمٕم٘مد صحٞمح ذم ؿمٝمر واطمد وم٤مؾمد ذم سم٘مٞم٦م ٠مذم سم٤مب اإلضم٤مرة اًمٗم٤مؾمدة : ُمـ اؾمتُمٜمف: ُم٤م 

 (302ص: 3ن يمٚمٛم٦م يمؾ اًمخ. )ج: أن يسٛمك مجٚم٦م ؿمٝمقر ُمٕمٚمقُم٦م ٕن إصؾ أاًمِمٝمقر إٓ 
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 .جيقز ٓ سمف اًمقوم٤مء قمغم ي٘مدر ٓ ُم٤م اًمتزام نأ: صؾٕا

 .قمٜمدٟم٤م قمٚمٞمف آؾمتٞمج٤مر جيقز ٓ اعمسٚمؿ هب٤م خيتص ـم٤مقم٦م يمؾ نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمٕم٘مد شمستحؼ ٓ اعمٕمّمٞم٦م نأ: صؾٕا

 .دمقز ٓ شمسٚمٞمٛمف قمغم ي٘مدر ٓ ُم٤م إضم٤مرة نأ: صؾٕا

 .ُم٘مّمقدا قمٞم٤منٕا اشمالف قمغم يٜمٕم٘مد ٓ اإلضم٤مرة قم٘مد نأ: صؾٕا

 .قمٚمٞمف ٟمص ٓ ومٞمام يٕمتؼم اًمٕمرف نأ: صؾٕا

.جيقز ٓ ضمػمٕا قمٛمؾ ُمـ خيرج ُم٤م سمٕمض ضمرٕا ٕمؾضم نأ: صؾٕا 

 

                                                           
(1)

: ٕٟمف 3 ٞم٦ماضمر ومحال ًمٞمٜمزو قمغم اإلٟم٤مث. ىم٤مل اعمحٌم ذم احل٤مؿم١مأن يضمرة قمس٥م اًمتٞمس وهق أظمذ أُمٜمف: ٓ جيقز  

 (303ص: 3ي٘مدر قمغم اًمقوم٤مء سمف وهق إطمب٤مل وم٢من ذًمؽ ًمٞمس ذم وؾمٕمف. )ج:  ٓ يٚمتزم ُم٤م

(2)
وسمٕمض  واًمٗم٘مف  .ًمٙمـ ىم٤مل ص٤مطم٥م اهلداي٦م: ُمٜمف: وٓ آؾمتئج٤مر قمغم إذان واحل٩م ويمذا اإلُم٤مُم٦م وشمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن 

ص: 3اين ذم إُمقر اًمديٜمٞم٦م. )ج: ُمِم٤مخيٜم٤م اؾمتحسٜمقا آؾمتئج٤مر قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٞمقم ٕٟمف فمٝمر اًمتق

  .يْم٤مأإُمقر ه ويمذايٗمتك سمجقاز اإلضم٤مرة قمغم شمٕمٚمٞمؿ اًمٗم٘مف وإذان واإلُم٤مُم٦م ًمٔمٝمقر اًمتقاين ذم هذ(303

(3)
ُمٜمف: ٓ جيقز آؾمتئج٤مر قمغم اًمٖمٜم٤مء واًمٜمقح ويمذا ؾم٤مئر اعمالهل ٕٟمف اؾمتئج٤مر قمغم اعمٕمّمٞم٦م واعمٕمّمٞم٦م اًمخ. )ج:  

 (303ص: 3

(4)
 (303ص: 3يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم. )ج: أز إضم٤مرة اعمِم٤مع قمٜمد ُمٜمف: ٓ جيق 

(5)
ن اؾمتٞمج٤مر اًمٔمئر ي٘مع قمغم أاظمت٤مر ص٤مطم٥م اًمذظمػمة  وم٢مٟمف ٓجيقز وُمـ هٝمٜم٤م ضمر سم٘مرة ًمٞمنمب ًمبٜمٝم٤م٠ميمام إذا اؾمت 

 (ُمٚمخّم٤م ،304ص: 3ظمدُمتٝم٤م ًمٚمّمبل واًم٘مٞم٤مم سمف واًمٚمبـ يستحؼ قمغم ـمريؼ اًمتبع. )ج: 

(6)
ص: 3ٟمف يٕمتؼماًمخ. )ج: أن شمّمٚمح ـمٕم٤مم اًمّمبل ٕن اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م واحل٤مصؾ أاًمٔمئر ي قمغم أ ُمٜمف: وقمٚمٞمٝم٤م 

305) 

(7)
ن ُمـ أذم دي٤مرٟم٤م وُمـ شمٗمريٕم٤مشمف:  صؾ إصقل ذم سم٤مب اإلضم٤مرة يٕمرف سمف ومس٤مد يمثػم ُمـ اإلضم٤مرات ٓؾمٞمامأ وهذا 

ـمٕم٤مُم٤م سم٘مٗمٞمز ُمٜمف ضمر مح٤مرا ًمٞمحٛمؾ قمٚمٞمف ٠مضمر ُمثٚمف ويمذا إذا اؾمتأدومع إمم طم٤مئؽ همزٓ ًمٞمٜمسجف سم٤مًمٜمّمػ ومٚمف 

 (305ص: 3وم٤مإلضم٤مرة وم٤مؾمدة. )ج: 
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 .سمف اًمتٍميح همػم ُمـ يثب٧م اًمٕم٘مد ُمقضم٥م نأ: صؾٕا

 .وشمقاسمٕمف ضوراشمف ُمـ هق ُم٤م يٛمٚمؽ ؿمٞمئ٤م ُمٚمؽ ُمـ: صؾٕا

 .ظمػٕا سم٤مًمضر يزال ؿمدٕا اًمضر نأ: صؾٕا

 .اًمٜم٤مس طم٘مقق يبٓمؾ ٓ اًمسٗمف نأ: صؾٕا

 .آسمتداء طمٙمؿ ًمدواُمف يٕمٓمك اًمتٍمف ُمـ زُم٤مٓ يٙمقن ُم٤م نأ: صؾٕا

.اًمٕملم ذم سمٗمٕمؾ اعم٤مًمؽ يد زاًم٦مسم٢م اًمٞمد إصمب٤مت اًمٖمْم٥م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

)ج:  ٟم٧م طمر ٕن ُمقضم٥م اًمٕم٘مد اًمخ٠مديتٝم٤م ومأدائف وإن مل ي٘مؾ اعمقمم إذا ٠مىم٤مل ذم يمت٤مب اعمٙم٤مشم٥م: ويٕمتؼ سم ُمٜمف: ُم٤م 

 (318ص: 3

(2)
 وٓ يتّمدق إٓ سم٤مًمٌمء اًمٞمسػم... ٕن اًمٌمء اًمٞمسػم ُمـ ضورات اًمتج٤مرة. )ج:()اعمٙم٤مشم٥م ُمٜمف: وٓ هي٥م 

 (ن يٗمٕمٚمفأجيقز ًمٚمٛمٙم٤مشم٥م  سم٤مب ُم٤م ،323ص: 3

(3)
سمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم:  ٓ يجر قمغم احلر اًمب٤مًمغ اًمٕم٤مىمؾ اًمسٗمٞمف أىم٤مل  ىم٤مل ذم سم٤مب احلجر ًمٚمٗمس٤مد: ُمٜمف: ُم٤م 

ؿمد ضرا ُمـ أن ىم٤مل: ٕن ذم ؾمٚم٥م وٓيتف إهدار آدُمٞمتف وإحل٤مىمف سم٤مًمبٝم٤مئؿ وهق أوشمٍمومف ذم ُم٤مًمف ضم٤مئز إمم 

 (354ص: 3يتحٛمؾ إقمغم ًمدومع إدٟمك. )ج:  اًمتبذير ومال

(4)
رطم٤مُمف ٕن أوٓده وزوضمتف وُمـ دم٥م ٟمٗم٘متف قمٚمٞمف ُمـ ذوي أُمٜمف: وخيرج اًمزيم٤مة ُمـ ُم٤مل اًمسٗمٞمف ... ويٜمٗمؼ قمغم  

 (356ص: 3اًمسٗمف.اًمخ )ج: 

(5)
جقرا قمٚمٞمف ٕن ذون حم٠مو حلؼ سمدار احلرب ُمرشمدا ص٤مر اعمأو ضمـ أُم٤مت اعمقمم  ذون: ًمق٠مىم٤مل ذم يمت٤مب اعم ُمٜمف: ُم٤م 

هٚم٦م اإلذن ذم طم٤مًم٦م اًمب٘م٤مء وهل شمٜمٕمدم سم٤معمقت وهمػمه. )ج: أاإلذن همػم ٓزم وُم٤م ٓ يٙمقن اًمخ    ومال سمد ُمـ ىمٞم٤مم 

 (366ص: 3

(6)
 يب يقؾمػ رمحٝمامأيب طمٜمٞمٗم٦م وأومٝمٚمؽ ذم يده مل يْمٛمٜمف قمٜمد همّم٥م قم٘م٤مرا ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمٖمّم٥م : وإذا ُمٜمف: ُم٤م 

ٓ يتّمقر ذم اًمٕم٘م٤مر ٕن يد اعم٤مًمؽ ٓ شمزول إٓ سم٢مظمراطمف قمٜمٝم٤م وهق ومٕمؾ ومٞمف ٓ اهلل شمٕم٤ممم ٕن اًمٖمّم٥م اًمخ وهذا 

 (373،374ص: 3ذم اًمٕم٘م٤مر. )ج: 
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 اًمرسمح ًمف يٓمٞم٥م ٓ ورسمح اًمقديٕم٦م وأ اعمٖمّمقب ذم شمٍمف إذا َواًْمـٛمقدع اًْمَٖم٤مِص٥َم  ن  أ: صؾٕا

.يقؾمػ يبٕ ظمالوم٤م قمٜمدمه٤م

 

 اعمؤرخ طمدٕا يقم ُمـ وقمقٟمف ويمرُمف شمٕم٤ممم اهلل سمٗمْمؾ هلداي٦ما ُمـ اًمث٤مًم٨م اجلزء صقلأ هٝمٜم٤م مت٧م

 ..م2003 ُم٤مرس 23جري.ه1424 احلرام /حمرم18

 ىمربأ ذم يتؿ نأ وشمٕم٤ممم شمب٤مرك اهلل إمم داقمٞم٤م اهلداي٦م ُمـ اًمراسمع اجلزء صقلأ مجع ذم ذعأ نوأ

 .طمسٜم٤م ىمبقٓ ويت٘مبؾ وىم٤متٕا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
ًمٗملم صمؿ اؿمؽمى سم٤مًٕمٗملم ضم٤مري٦م ومب٤مقمٝم٤م سمثالصم٦م آٓف درهؿ وم٢مٟمف ٠مًمٗم٤م وم٤مؿمؽمى هب٤م ضم٤مري٦م ومب٤مقمٝم٤م سمأُمٜمف: ُمـ همّم٥م  

 (375ص: 3ػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم. )ج: يتّمدق سمجٛمٞمع اًمرسمح وهذا قمٜمدمه٤م ... ظمالوم٤م ٕيب يقؾم
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 الهداية صولأ
 

 راسمعًما اًمـجزء

 

 وُمثٚمٝم٤م ورشمبٝم٤م ٤ممجٕمٝم

 اًم٘م٤مؾمٛمی محدأ إقمج٤مز

 واإلومت٤مء اًمتدريس ظم٤مدم

 ))ُمئق يمٝمقد اعمحٛمدي٦م داراًمٕمٚمقم سمٛمريمزي

 

 سمف اقمتٜمك

 ؼاحل ٤منإطمس اعمٗمتل

 احلدي٨م قمٚمقم ذم واعمتخّمص اخلري٩م

 ()يمراشمٌم شم٤مؤن سمٜمقري يقؾمػ حمٛمد قمالُمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م 

 (هر،يمراشمٌمضمق )ضمٚمست٤من اًمـٛمدارس ذفأ سمج٤مُمٕم٦م ؾمت٤مذٕوا
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 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمسؿ

 .اًمنماء سمٛمٜمزًم٦م سم٤مًمِمٗمٕم٦م ظمذٕا ن  أ: صؾٕا 

 .اًمِمِٗمٞمع طمؼ سمٓمالن يقضم٥م ٓ اًمبٞمع ومسخ نأ: صؾٕا

 .يٚمتحؼ ٓ ٟمفٕ اًمٙمؾ طمط سمخالف اًمٕم٘مد صؾ٠مسم يٚمتحؼ اًمبٕمض طمط نأ: صؾٕا

 .سم٤معم٤مل اعم٤مل ُمب٤مدًم٦م ذم دم٥م إٟمام قمٜمدٟم٤م اًمِمٗمٕم٦م نأ: صؾٕا

 .اًمب٤مئع قمـ اعمٚمؽ زوال قمغم شمبتٜمل اًمِمٗمٕم٦م نأ: صؾٕا

.اعمٓمٚم٘م٦م اعمب٤مدًم٦م ذم إٓ ذقم٧م ُم٤م اًمِمٗمٕم٦م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ن يرده٤م وإن يم٤من اعمِمؽمي أُمٜمف: إذا ىميض ًمٚمِمٗمٞمع سم٤مًمدار ومل يٙمـ رآه٤م ومٚمف ظمٞم٤مر اًمرؤي٦م وإن وضمد هب٤م قمٞمب٤م ومٚمف  

 (سم٤مب ـمٚم٥م اًمِمٗمٕم٦م واخلّمقُم٦م ومٞمٝم٤م ،396.397ص: 4)ج:  ذط اًمؼماءة ُمٜمف ٕن إظمذ اًمخ

(2)
ن ىم٤مل: وإن طمٚمٗم٤م أقمك اعمِمؽمي صمٛمٜم٤م وادقمك  اًمب٤مئع إيمثر َيتح٤مًمٗم٤من إمم ىم٤مل ذم ومّمؾ آظمتالف: إذا اد ُمٜمف: ُم٤م 

 (398ص: 4)ج:  ظمذه٤م اًمِمٗمٞمع سم٘مقل اًمب٤مئع ٕن ومسخ اًمبٞمع اًمخ٠ميٗمسخ اًم٘م٤ميض اًمبٞمع... وي

(3)
ُمٜمف:  إذا طمط اًمب٤مئع قمـ اعمِمؽمي سمٕمض اًمثٛمـ يس٘مط ذًمؽ قمـ اًمِمٗمٞمع وإن طمط مجٞمع اًمثٛمـ مل يس٘مط قمـ  

 (ظمذ سمف اعمِمٗمقع١مي ومّمؾ : ومٞمام ،398ص: 4)ج:  بٕمض اًمخاًمِمٗمٞمع ٕن طمط اًم

(4)
ة أو خي٤مًمع اعمرأدم٥م: ٓ ؿمٗمٕم٦م ذم اًمدار اًمتل يتزوج اًمرضمؾ قمٚمٞمٝم٤م  ٓ دم٥م ومٞمف اًمِمٗمٕم٦م وُم٤م ىم٤مل ذم سم٤مب ُم٤م ُمٜمف: ُم٤م 

 (403ص: 4ُمقال. )ج: ٠م، وهذه إقمقاض ًمٞمس٧م سمأن ىم٤مل: ٕن اًمِمٗمٕم٦ماًمخهب٤م إمم 

(5)
ؿمٗمٕم٦م وإن اؿمؽمى سمنمط اخلٞم٤مر وضمب٧م اًمِمٗمٕم٦م ٕٟمف ٓ يٛمٜمع زوال اعمٚمؽ قمـ  ومال ُمٜمف:  ُمـ سم٤مع سمنمط اخلٞم٤مر 

 (دم٥م ٓ دم٥م ومٞمف اًمِمٗمٕم٦م وُم٤م سم٤مب ُم٤م ،404ص: 4)ج:  اًمب٤مئع سم٤مٓشمٗم٤مق واًمِمٗمٕم٦م اًمخ

(6)
ُمٕمٜمك اإلومراز... واًمِمٗمٕم٦م. )ج:  ٕن اًم٘مسٛم٦م ومٞمٝم٤م ؛ؿمٗمٕم٦م جل٤مرهؿ سم٤مًم٘مسٛم٦م اىمتسؿ اًمنميم٤مء اًمٕم٘م٤مر ومال ُمٜمف: إذا 

 (دم٥م ٓ دم٥م ومٞمف اًمِمٗمٕم٦م وُم٤م سم٤مب ُم٤م ،405ص: 4
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 .اعمحؾ ذم ُمت٘مرر سمحؼ ًمٞمس اًمِمٗمٕم٦م طمؼ نأ: صؾٕا

 .اًمِمٗمٕم٦م ومٚمف ًمف اسمتٞمع وأ اؿمؽمى وُمـ ًمف ؿمٗمٕم٦م ٓ ًمف سمٞمع وأ سم٤مع ُمـ نأ: صؾٕا

 .اًمٕم٘مقد غمقم ضمؼم ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 .وخم٤مَصاًم  خم٤مصام يّمٚمح ٓ اًمقاطمد نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمؽمايض ضم٤مئزة اًمتٗم٤مضؾ قمغم اًم٘مسٛم٦م نأ: صؾٕا 

 .اًمٞمد ذي سمٞمٜم٦م قمغم شمؽمضمح اخل٤مرج سمٞمٜم٦م نأ: صؾٕا

.اعمٝم٤مي٤مة ُمـ ىمقىأ اًم٘مسٛم٦م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

ُمٜمف: إن ص٤مًمح ُمـ ؿمٗمٕمتف قمغم قمقض سمٓمٚم٧م ؿمٗمٕمتف ورد اًمٕمقض ٕن طمؼ اًمِمٗمٕم٦م اًمخ   سمؾ هق جمرد طمؼ  

 (شمبٓمؾ سمف اًمِمٗمٕم٦م سم٤مب ُم٤م ،406ص: 4اًمتٛمٚمؽ ومال يّمح آقمتٞم٤مض قمٜمف. ج: 

(2)
 ،407ص: 4إذا اسمت٤مع ومٚمف اًمِمٗمٕم٦م. )ج: ويمٞمؾ اًمب٤مئع إذا سم٤مع وهق اًمِمٗمٞمع ومال ؿمٗمٕم٦م ًمف وويمٞمؾ اعمِمؽمي ُمٜمف:  

 (يْم٤مأ

(3)
 (411ص: 4)ج:  اًمخ ىم٤مل ذم يمت٤مب اًم٘مسٛم٦م: وٓ جيؼم اًم٘م٤ميض اًمٜم٤مس قمغم ىم٤مؾمؿ واطمد... ٕٟمف ٓ ضمؼم ُمٜمف: ُم٤م 

(4)
ص: 4)ج:  ىم٤مم اًمبٞمٜم٦م ٕٟمف ٓ سمد ُمـ طمْمقر ظمّمٛملم ٕن اًمقاطمد اًمخأُمٜمف: إن طمض وارث واطمد مل ي٘مسؿ وإن  

413) 

(5)
،ومّمؾ ذم 417ص: 4صؾ اًمدار ٟمّمٗملم. )ج: أصمالصم٤م ضم٤مز وإن يم٤من أن يٙمقن اًمٓمريؼ سمٞمٜمٝمام أذـمقا ُمٜمف: ًمق  

 (يمٞمٗمٞم٦م اًم٘مسٛم٦م

(6)
أٟمٙمر ص٤مسمف سم٤مًم٘مسٛم٦م وأٟمف مم٤م أظمر أطمدمه٤م سمٞمت٤م ذم يد أص٤مب يمؾ واطمد ـم٤مئٗم٦م وم٤مدقمك أُمٜمف: ًمق اىمتسام دارا و 

ص: ٦4م اعمدقمل ٕٟمف ظم٤مرج وسمٞمٜم٦م اخل٤مرج اًمخ. )ج: ىم٤مُم٤م اًمبٞمٜم٦م يؤظمذ سمبٞمٜمأظمر ومٕمٚمٞمف إىم٤مُم٦م اًمبٞمٜم٦م ... وإن أ

 (سم٤مب دقمقى اًمٖمٚمط ذم اًم٘مسٛم٦م وآؾمتح٘م٤مق ومٞمٝم٤م ،420

(7)
 (ومّمؾ: ذم اعمٝم٤مي٤مة ،422ص: 4ة ي٘مسؿ اًم٘م٤ميض. )ج: ٠مظمر اعمٝم٤ميأطمد اًمنميٙملم اًم٘مسٛم٦م وأُمٜمف:  ًمق ـمٚم٥م  
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 .سم٤مًمتٕم٤مُمؾ يؽمك اًم٘مٞم٤مس نأ: صؾٕا

 .اعمزارقم٦م يبٓمؾ اًمنميم٦م سمف شمٜم٘مٓمع ُم٤م اؿمؽماط نأ: صؾٕا

 .اإلسمٓم٤مل ُمـ هقنأ ظمػم٠ماًمت نأ: صؾٕا

 .ُمٕمٚمقًم٦م شمٙمقن نأ اًمٜمّمقص ذم: صؾٕا نأ: صؾٕا

 .يٜمٗمذ ٓ ًمإلمج٤مع خم٤مًمٗم٤م يم٤من ًمق اًم٘م٤ميض ىمْم٤مء نأ: صؾٕا

 .اعم٘مّمقد طمّمقل قمٜمد اًمسب٥م سم٤مظمتالف يب٤ممم ٓ ٟمفأ: صؾٕا

.ُمٙمروه اًمذيم٤مة ذم إًمٞمف يت٤مج ٓ إيالم ٤مدةزي ومٞمف ُم٤م نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

 يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم وضم٤مئزة قمٜمدمه٤مأ قمٜمدن اعمزارقم٦م سم٤مًمثالث واًمرسمع سم٤مـمٚم٦م أىم٤مل ذم يمت٤مب اعمزارقم٦م:  ُمٜمف: ُم٤م 

ص: 4)ج:  ن ىم٤مل: واًمٗمتقى قمغم ىمقهلام حل٤مضم٦م اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م وًمٔمٝمقر شمٕم٤مُمؾ إُم٦م هب٤م واًم٘مٞم٤مس اًمخأإمم 

424،425) 

(2)
حتَم ُمٜمٝم٤م: إن ذـم٤م ٕطمدمه٤م ىمٗمزاٟم٤م  وشمتٗمرع قمٚمٞمف ُمس٤مئؾ يمثػمة ٓ ،أصؾ إصقل ذم سم٤مب اعمزارقم٦م ُمٜمف: وهذا 

 (يمت٤مب اعمزارقم٦م ،426ص: 4ل سم٤مـمٚم٦م ٕن سمف شمٜم٘مٓمع اًمنميم٦م. )ج: ُمسامة ومٝم

(3)
ُمٜمف: ًمق ٟمب٧م اًمزرع ومل يستحّمد مل شُمَبِع إرض ذم اًمديـ طمتك يستحّمد اًمزرع ٕن ذم اًمبٞمع إسمٓم٤مل طمؼ اعمزارع  

 (429ص: 4اًمخ. )ج:  ظمػم٠مواًمت

(4)
صقل اًمب٤مذٟمج٤من وىم٤مل أًمٙمرم واًمّرـم٤مب وىم٤مل ذم يمت٤مب اعمس٤مىم٤مة: ودمقز اعمس٤مىم٤مة ذم اًمٜمخؾ واًمِمجر وا ُمٜمف: ُم٤م 

ن أاًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اجلديد:  ٓ دمقز إٓ ذم اًمٙمرم واًمٜمخؾ ٕن ضمقازه٤م سم٤مٕصمر وىمد ظمّمٝمام ...وًمٜم٤م 

(432ص: 4صمر ظمٞمؼم ٓ خيّمٝمام ... وم٤مٕصؾ اًمخ. )ج: أاجلقاز ًمٚمح٤مضم٦م وىمد قمٛم٧م و

(5)
ُمؽموك اًمتسٛمٞم٦م قم٤مُمدا... ٓ يٜمٗمذ ًمٙمقٟمف خم٤مًمٗم٤م ًمإلمج٤مع . )ج: ىم٣م سمجقاز  ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمذسم٤مئح:  ًمق ُمٜمف: ُم٤م 

 (435ص: 4

(6
ُمٜمف: جيقز اًمذسمح سم٤مًمٔمٗمر واًمسـ واًم٘مرن إذا يم٤من ُمٜمزوقم٤م...وٕٟمف آًم٦م ضم٤مرطم٦م ومٞمحّمؾ سمف ُم٤م هق اعم٘مّمقد. )ج: 

 (438ص: 4

(7)
 (438 ص:4س يمره ًمف ذًمؽ وشمؤيمؾ ذسمٞمحتف. )ج: أو ىمٓمع اًمرأُمٜمف: وُمـ سمٚمغ سم٤مًمسٙملم اًمٜمخ٤مع  
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 .آظمتٞم٤مر ذيم٤مة قمٜمد اًمٕمجز قمٜمد إًمٞمف يّم٤مر إٟمام آضٓمرار ذيم٤مة نأ: صؾٕا

 .اًمٖمػم سمسب٥م اًمٖمػم قمغم دم٥م ٓ نأ اًم٘مرب ذم: صؾٕا نأ: صؾٕا

 .اعم٘م٤مدير إمم هيتدي ٓ يأاًمر نأ: صؾٕا

 .ُم٤مٟمع همػم واًمٞمسػم اًمتْمحٞم٦م ازضمق قمـ ُم٤مٟمع اًمٗم٤مطمش اًمٕمٞم٥م نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمذسمح ُمٚمح٘م٦م وُم٘مدُم٤مشمف اًمذسمح طم٤مًم٦م نأ: صؾٕا

 .اعمبدل طمٙمؿ اًمبدل نأ: صؾٕا

 .طمرام اعمنميملم سمزى اًمتبِمٞمف نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمتقاسمع ُمٕمتؼم ٓ ٟمفأ: صؾٕا

                                                           
(1)

 (439ص: 4ٟمس ُمـ اًمّمٞمد ومذيم٤مشمف اًمذسمح وُم٤م شمقطمش ُمـ اًمٜمٕمؿ ومذيم٤مشمف اًمٕم٘مر واجلرح. )ج: ٠مُمٜمف: ُم٤م اؾمت 

(2)
ص: 4ُمٜمف:   ٓ دم٥م إضحٞم٦م  قمغم اًمرضمؾ قمـ وًمده اًمّمٖمػم ٕن إضحٞم٦م ىمرسم٦م حمْم٦م وإصؾ اًمخ. )ج:  

444) 

(3)
٤مم سمٕمده...ًمٜم٤م ُم٤م يأصمالصم٦م قُم٤من سمٕمده وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ًمٜمحر وييقم اأي٤مم: ي: إضحٞم٦م ضم٤مئزة ذم صمالصم٦م أُمٜمف: وهل  

وهل٤م وىمد ىم٤مًمقه ؾمامقم٤م أومْمٚمٝم٤م أي٤مم اًمٜمحر صمالصم٦م أ: أاهؿ ىم٤مًمقاروي قمـ قمٛمر وقمكم واسمـ قمب٤مس ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

 (446ص: 4)ج:  ي اًمخإٔن اًمر

(4)
 (447ص: 4يْمحك سم٤مًمٕمٛمٞم٤مء واًمٕمقراء واًمٕمرضم٤مء. )ج:  ُمٜمف:  ٓ 

(5)
ه اؾمتحس٤مٟم٤م قمٜمدٟم٤م ...ويمذا ًمق شمٕمٞمب٧م ذم هذه احل٤مًم٦م. أضمزأرضمٚمٝم٤م ومذسمحٝم٤م  رسم٧م وم٤مٟمٙمرسضجٕمٝم٤م وم٤مضٓمأُمٜمف: ًمق  

 (448ص: 4)ج: 

(6)
 (450ص: 4ن يِمؽمي سم٤مجلٚمد ُم٤م يٜمتٗمع سمٕمٞمٜمف ذم اًمبٞم٧م ُمع سم٘م٤مئف ... ٕن ًمٚمبدل اًمخ )ج: ٠مس سم٠مُمٜمف: ٓ سم 

(7)
ٓمٞم٥م ذم آٟمٞم٦م اًمذه٥م  اًمخ  ٕٟمف شمِمبف ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمٙمراهٞم٦م:  ٓ جيقز إيمؾ واًمنمب واإلده٤من واًمت ُمٜمف: ُم٤م 

 (452ص: 4سمزي اعمنميملم. )ج: 

(8)
ن ىم٤مل: إن أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل واًمريمقب قمغم اًمرسج اعمٗمْمض إمم أُمٜمف: وجيقز اًمنمب ذم اإلٟم٤مء اعمٗمْمض قمٜمد  

 (453ص: 4ذًمؽ شم٤مسمع وٓ ُمٕمتؼم سم٤مًمتقاسمع. )ج: 
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 .اعمٕم٤مُمالت ذم ُم٘مبقل اًمٙم٤مومر ىمقل نأ: صؾٕا

 .اًمٕمٚم٦م ٤مممت يْم٤مف احلٙمؿ نأ: صؾٕا

 .طمرام احلرام ؾمب٥م نأ: صؾٕا

 يِمٝمد طمتك يثب٧م ومال ُم٘م٤مرٟم٤م يم٤من وإن اًمٕمدل اًمقاطمد سمخؼم يثب٧م ـم٤مري٤م يم٤من إذا اعمٗمسد نأ: صؾٕا

 .قمدٓن سمذًمؽ

 واًمٕمٛمؾ ىمبقًمف ذم اعمختٚمػ اخل٤مص ُمـ قمٜمده وممأ سمف واًمٕمٛمؾ ىمبقًمف قمغم اعمتٗمؼ اًمٕم٤مم نأ: صؾٕا

 .سمف

 .همػمه ىمٝمر يدومع اعم٤مء ىمٝمر نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

و ُمسٚمؿ وؾمٕمف أو ٟمٍماين أحلام وم٘م٤مل اؿمؽميتف ُمـ هيقدي و ظم٤مدُم٤م وم٤مؿمؽمى أضمػما ًمف جمقؾمٞم٤م أُمٜمف:  ُمـ ارؾمؾ  

 (453ص: 4اًمخ. )ج:  يمٚمف ٕن ىمقل اًمٙم٤مومرأ

(2)
ن شمؿ أ ُمٜمف: جي٥م آؾمتؼماء ذم ضم٤مري٦م ًمٚمٛمِمؽمي ومٞمٝم٤م ؿم٘مص وم٤مؿمؽمى اًمب٤مىمل ٕن اًمسب٥م وهق ُمٚمؽ اًمرىمب٦م ىمد 

 (465ص: 4واحلٙمؿ اًمخ. )ج: 

(3)
ن أٓ يٜمٔمر إمم ومرضمٝم٤م سمِمٝمقة طمتك يٙمٗمر ٕٟمف عم٤م طمرم اًمقطء إمم ُمٜمف: ٓ ي٘مرب اعمٔم٤مهر وٓ يٚمٛمس وٓ ي٘مبؾ و 

 (466ص: 4)ج:  يٙمٗمر طمرم اًمدواقمل ًمإلومْم٤مء إًمٞمف ٕن إصؾ اًمخ

(4)
و أن زوضمٝم٤م اًمٖم٤مئ٥م ُم٤مت قمٜمٝم٤م أظمؼمه٤م صم٘م٦م أة أن اُمرأًمق  ٞمؿ شمتٗمرع قمٚمٞمف ُمس٤مئؾ يمثػمة ُمٜمٝم٤م:صؾ قمٔمأ ُمٜمف: هذا 

صؾ أن أظمؼمه٤م خمؼم إٔمد صمؿ شمتزوج ٕن اًم٘م٤مـمع ـم٤مر وٓ ُمٜم٤مزع  ... وًمق ن شمت٠مس سم٠من ىم٤مل: ومال سمأـمٚم٘مٝم٤م صمالصم٤م إمم 

و رضمؾ أو يم٤من اًمزوج طملم شمزوضمٝم٤م ُمرشمدا... مل ي٘مبؾ ىمقًمف طمتك يِمٝمد سمذًمؽ رضمالن أاًمٜمٙم٤مح يم٤من وم٤مؾمدا 

 (469ص: 4شم٤من. )ج: أواُمر

(5)
رسمٕمقن أ٧م ًمٚمٕمٓمـ ومحريٛمٝم٤م ىم٤مل ذم يمت٤مب إطمٞم٤مء اعمقات: ُمـ طمٗمر سمئرا ذم سمري٦م ومٚمف طمريٛمٝم٤م...وم٢من يم٤مٟم ُمٜمف: ُم٤م 

رسمٕمقن ذراقم٤م .ًمف ُم٤م رويٜم٤م ُمـ همػم ومّمؾ أذراقم٤م...وإن يم٤مٟم٧م ًمٚمٜم٤مضح ومحريٛمٝم٤م ؾمتقن ذراقم٤م  قمٜمدمه٤م وقمٜمده  

 (480ص: 4واًمٕم٤مم اًمخ. )ج: 

(6)
ن يٕمقد أو اًمدضمٚم٦م وقمدل قمٜمف اعم٤مء وجيقز قمقده إًمٞمف مل جيز إطمٞم٤مؤه ...  وإن يم٤من ٓ جيقز أُمٜمف: ُم٤م شمرك اًمٗمرات  

(482ص: 4)ج:  طمد ٕن ىمٝمر اعم٤مء اًمخأومٝمق يم٤معمقات إذا مل يٙمـ طمريام ًمٕم٤مُمر ٕٟمف ًمٞمس ذم ُمٚمؽ إًمٞمف 
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 .ُمثٚمف وأ ومقىمف هق سمام يرومع اًمٗمٕمؾ نأ: صؾٕا

 ضمٝم٦م شمرضمح احلرُم٦م ؾمب٥م هق قمام اًمتحرز ُمٙمـأو اضمتٛمٕم٤م إذا واحلؾ احلرُم٦م ؾمب٥م نأ: صؾٕا

 .قمدُمف جمرى وضمقده ضمرى قمٜمف اًمتحرز يٛمٙمـ ٓ مم٤م يم٤من وإن اطمتٞم٤مـم٤م احلرُم٦م

 اًمث٘مؾ إمم ُمْم٤موم٤م يم٤من وإذ طمالٓ اًمّمٞمد يم٤من سمٞم٘ملم رحاجل إمم ُمْم٤موم٤م يم٤من إذا اعمقت نأ: صؾٕا

 .اطمتٞم٤مـم٤م طمراُم٤م يم٤من سم٤مًمث٘مؾ وأ سم٤مجلرح ُم٤مت اًمِمؽ وىمع وإن طمراُم٤م يم٤من سمٞم٘ملم

 .يؾ طمٙمام ٓ صقرة احلل ُمـ واعمب٤من يؾ ٓ وطمٙمام طم٘مٞم٘م٦م احلل ُمـ اعمب٤من نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمتٕمدي شمْمٛمـ ُم٤مٟم٤متٕا نأ: صؾٕا

 إمم ًمرده وأ حلٗمٔمف يم٤من ُم٤م اًمراهـ،ويمؾ قمغم ومٝمق وشمب٘مٞمتف اًمرهـ عمّمٚمح٦م إًمٞمف ت٤مجي ُم٤م نأ: صؾٕا

 .اعمرهـ قمغم ومٝمق ُمٜمف ضمزء ًمرد وأ اعمرهـ يد

 .هٜمفر جيز مل ٘م٦مظمٚم سمٛمرهقن ًمٞمس سمام ُمتّمال يم٤من إذا اعمرهقن نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

س سمّمٞمده ... ووضمٝمف ٠مرؾمؾ اعمسٚمؿ يمٚمبف ومزضمره جمقد وم٤مٟمزضمر سمزضمره ومال سمأىم٤مل ذم يمت٤مب اًمّمٞمد: إذا  ُمٜمف: ُم٤م 

 (508ص: 4ن اًمٗمٕمؾ اًمخ واًمزضمر دون اإلرؾم٤مل . )ج: أ

(2)
يمؾ ، وإن وىمع قمغم ١مرض مل يو ضمبؾ صمؿ شمردى ُمٜمف إمم إأو وىمع قمغم ؾمٓمح أومقىمع ذم اعم٤مء  ُمٜمف:  إذا رُمك صٞمدا 

 (511ص: 4يمؾ ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ آطمؽماز قمٜمف. )ج: أإرض اسمتداء 

(3)
ص٤مسمتف اًمبٜمدىم٦م ومامت هب٤م ٕاه٤م شمدق أيمؾ ُم٤م ١متٕمٚمؼ سمف ُمس٤مئؾ يمثػمة ُمٜمٝم٤م: ٓ ياًمب٤مب شم صؾ قمٔمٞمؿ ذم هذاأ ُمٜمف: هذا 

 (512ص: 4ن ىم٤مل:  وإن يم٤من احلجر ظمٗمٞمٗم٤م وسمف طمدة يؾ ًمتٕملم اعمقت سم٤مجلرح. )ج: أرح إمم وشمٙمرس وٓ دم

(4)
 (513ص: 4يمؾ اًمٕمْمق. )ج: ١مأيمؾ اًمّمٞمد عم٤م سمٞمٜم٤مه وٓ يُمٜمف: إذا رُمك صٞمدا وم٘مٓمع قمْمقا ُمٜمف  

(5)
اًمزي٤مدة قمغم  ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمرهـ : إذا شمٕمدى اعمرهـ ذم اًمرهـ ضٛمٜمف ضامن اًمٖمّم٥م سمجٛمٞمع ىمٞمٛمتف ٕن ُمٜمف: ُم٤م 

 (522ص: 4ُم٤مٟم٦م وإُم٤مٟم٤مت اًمخ )ج: أُم٘مدار اًمديـ 

(6)
ضمرة اًمراقمل وٟمٗم٘م٦م اًمرهـ قمغم أضمرة احل٤مومظ وأضمرة اًمبٞم٧م اًمذي يٗمظ ومٞمف اًمرهـ قمغم اعمرهـ ويمذًمؽ أُمٜمف:  

 (523ص: 4اًمراهـ . )ج: 

(7)
 (525ص: 4ض. )ج: جيقز رهـ صمٛمرة قمغم رؤوس اًمٜمخٞمؾ دون اًمٜمخٞمؾ وٓ زرع إرض دون إر ُمٜمف:  ٓ 
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 .رًمزوم ظمالوم٤م قمٜمدٟم٤م اًمديـ ؾم٘مقط يقضم٥م ٓ اًمسٕمر طمٞم٨م ُمـ اًمٜم٘مّم٤من نأ: صؾٕا

 .اًمٕم٤مىمٚم٦م قمغم ومٝمل سمٕمد ُمـ يدث سمٛمٕمٜمك ٓ اسمتداء سم٤مًم٘متؾ وضمب٧م دي٦م يمؾ نأ: صؾٕا

 .اًمقاطمد يم٤معمحؾ اًمبدن مجٞمع نأ: صؾٕا

 .اًمٕمّمٛم٦م ذم اعمس٤مواة يٕمتٛمد اًم٘مّم٤مص نأ: صؾٕا

 . ومال ٓ وُم٤م اًم٘مّم٤مص ومٞمف جي٥م ومٞمف اعمامصمٚم٦م رقم٤مي٦م ُمٙمـأ ُم٤م يمؾ نأ: صؾٕا

 .صمرٕا سمتٕمدد يتٕمدد ٗمٕمؾاًم نأ: صؾٕا

 .ولألًم شمتٛمٞمام ُمٙمـأ ُم٤م واضم٥م اجلراطم٤مت سملم اجلٛمع نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ضمؾ ومٜم٘مص ذم اًمسٕمر ومرضمٕم٧م ىمٞمٛمتف إمم ُم٤مئ٦م صمؿ ىمتٚمف رضمؾ وهمرم أًمػ إمم ٠مًمٗم٤م سمأُمٜمف:  ُمـ رهـ قمبدا يس٤موي  

ن أصٚمف أىمٞمٛمتف ُم٤مئ٦م صمؿ طمؾ إضمؾ وم٢من اعمرهـ ي٘مبض اعم٤مئ٦م ىمْم٤مء قمـ طم٘مف وٓ يرضمع قمغم اًمراهـ سمٌمء و

 (550ص: 4اًمٜم٘مّم٤من اًمخ. )ج: 

(2)
ي ؿمبف اًمٕمٛمد قمغم اًم٘مقًملم اإلصمؿ... واًمٙمٗم٤مرة...واًمدي٦م ُمٖمٚمٔم٦م أوُمقضم٥م ذًمؽ  اجلٜم٤مي٤مت: ىم٤مل ذم يمت٤مب ُمٜمف: ُم٤م 

(561ص: 4ن يمؾ اًمخ )ج: أقمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م وإصؾ 

(3)
ص٤مب ُمقضٕم٤م آظمر ومامت طمٞم٨م جي٥م اًم٘مّم٤مص ٕن اًم٘متؾ ٠موم ٠مظمٓم٠مُمٜمف: إذا شمٕمٛمد اًمضب ُمقضٕم٤م ُمـ ضمسده وم 

 (561ص: 4ج: ىمد وضمد سم٤مًم٘مّمد إمم سمٕمض سمدٟمف ومجٞمع اًمبدن اًمخ )

(4)
سم٤معمرأة واًمٙمبػم سم٤مًمّمٖمػم واًمّمحٞمح سم٤مٕقمٛمك...ٕن ذم اقمتب٤مر اًمتٗم٤موت ومٞمام وراء اًمٕمّمٛم٦م ُمٜمف: ي٘متؾ اًمرضمؾ  

 (563ص: 4اُمتٜم٤مع اًم٘مّم٤مص. )ج: 

(5)
ُمٜمف:  ُمـ ىمٓمع يد همػمه قمٛمدا ُمـ اعمٗمّمؾ ىمٓمٕم٧م يده وإن يم٤مٟم٧م يده أيمؼم ُمـ اًمٞمد اعم٘مٓمققم٦م ... وٓ ُمٕمتؼم سمٙمؼم  

وُمـ ضب قملم رضمؾ وم٘مٚمٕمٝم٤م ٓ ىمّم٤مص قمٚمٞمف (۹۶۵ص: ۴)ج:  ٕن ُمٜمٗمٕم٦م اًمٞمد ٓ ختتٚمػاًمٞمد وصٖمره٤م 

 (دون اًمٜمٗمس  سم٤مب اًم٘مّم٤مص ومٞمام ،569ص: 4ُٓمتٜم٤مع اعمامصمٚم٦م ذم اًم٘مٚمع. )ج: 

(6)
اًم٘مّم٤مص ًمألول واًمدي٦م ًمٚمث٤مين قمغم قم٤مىمٚمتف. )ج:  ُمٜمف: ُمـ رُمك رضمال قمٛمدا ومٜمٗمذ اًمسٝمؿ ُمٜمف إمم آظمر ومامشم٤م ومٕمٚمٞمف 

 (574ص: 4

(7)
سم٤مُٕمريـ  ظمذ١موم٢مٟمف ي ٠مصمؿ ىمتٚمف ظمٓم ىمٓمع يده قمٛمدا وأيده  أن شمؼمأىمبؾ  صمؿ ىمتٚمف قمٛمدا ٠مرضمؾ ظمٓم ُمٜمف: ُمـ ىمٓمع يد 

 (574،575ص: 4)ج: )ُمٚمخّم٤م(  اجلٛمع ٓظمتالف طمٙمؿ اًمٗمٕمٚملم . ٕٟمف شمٕمذر
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 .اًمقرصم٦م ـمريؼ ٘مفـمري وقمٜمدمه٤م قمٜمده اخلالوم٦م ـمريؼ ـمري٘مف اًم٘مّم٤مص نأ: صؾٕا

 .ُمٕم٤ميٜم٦م يم٤مًمث٤مسم٧م سم٤مًمِمٝم٤مدة اًمث٤مسم٧م نأ: صؾٕا

 .اعم٘مٞمد يٖم٤مير اعمٓمٚمؼ نأ: صؾٕا

 .اًمٗمٕمؾ حل٤مًم٦م ٤مرآقمتب نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمتقىمٞمػ شمٕمرف اعم٘م٤مدير نأ: صؾٕا

 قمغم دُملأ ذم ُم٘مّمقد مج٤مل وزالأ اًمٙمامل قمغم ـمرافٕا ومٛمٜمٗمٕم٦م ضمٜمس وم٤مت إذا ٟمفأ: صؾٕا

 .اًمدي٦م يمؾ جي٥م اًمٙمامل

.سمِمبٝم٦م وأ سمٕم٘مد إٓ شمت٘مقم ٓ اعمٜم٤مومع نأ: صؾٕا

 

                                                           
(1)

اًم٘متؾ صمؿ ىمدم  ىم٤مم احل٤مض اًمبٞمٜم٦م قمغم٠مُمـ ىمتؾ وًمف اسمٜم٤من طم٤مض وهم٤مئ٥م وم ذم اًم٘متؾ: ىم٤مل ذم سم٤مب اًمِمٝم٤مدة ُمٜمف: ُم٤م 

 (579،580ص: 4ٓ يٕمٞمد. )ج:  طمٜمٞمٗم٦مرمحف اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مٓ: يبأاًمٖم٤مئ٥م وم٢مٟمف يٕمٞمد اًمبٞمٜم٦م قمٜمد 

(2)
ٟمف ضسمف ومٚمؿ يزل ص٤مطم٥م ومراش طمتك ُم٤مت ومٕمٚمٞمف اًم٘مقد إذا يم٤من قمٛمدا ٕن اًمث٤مسم٧م اًمخ. أُمٜمف: إذا ؿمٝمد اًمِمٝمقد  

 (581ص: 4)ج: 

(3)
ي رء ىمتٚمف ومٝمق سم٤مـمؾ ٕن اعمٓمٚمؼ اًمخ )ج: ٠مدري سمأظمر ٓ ٤مل أاًمِم٤مهديـ ىمتٚمف سمٕمّم٤م وىم طمدأُمٜمف:  إذا ىم٤مل  

 (581ص: 4

(4)
يب طمٜمٞمٗم٦م   وىم٤مٓ ٓ أُمٜمف:  ُمـ رُمك ُمسٚمام وم٤مرشمد اعمرُمل إًمٞمف واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل صمؿ وىمع سمف اًمسٝمؿ ومٕمغم اًمراُمل اًمدي٦م قمٜمد  

اًمرُمل واعمرُمل إًمٞمف ومٞمٝم٤م ن اًمْمامن جي٥م سمٗمٕمٚمف وهق اًمرُمل إذ ٓ ومٕمؾ ُمٜمف سمٕمده ومتٕمتؼم طم٤مًم٦م أرء قمٚمٞمف...ًمف 

 (سم٤مب ذم اقمتب٤مر رضم٤مًم٦م اًم٘متؾ ،582ص: 4ُمت٘مقم. )ج: 

(5)
 (يمت٤مب اًمدي٤مت ،584ص: 4اًمخ. )ج:  ُمٜمف: ٓ جيزىء ذم يمٗم٤مرة اًم٘متؾ اإلـمٕم٤مم ٕٟمف مل يرد سمف ٟمص واعم٘م٤مدير 

(6)
 (اًمٜمٗمسدون  ومّمؾ ومٞمام ،586ص: 4ُمٜمف: ذم اعم٤مرن اًمدي٦م وذم اًمٚمس٤من اًمدي٦م وذم اًمذيمر اًمدي٦م. )ج:  

(7)
يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم... ٕن أصمر وٟمب٧م اًمِمٕمر ؾم٘مط إرش قمٜمد أُمٜمف: ُمـ ؿم٩م رضمال وم٤مًمتحٛم٧م ومل يبؼ هل٤م  

(596ص: 4اعمٜم٤مومع اًمخ... ومل يقضمد ذم طمؼ اجل٤مين ومال يٖمرم ؿمٞمئ٤م. )ج: 



95 

 

 .اعم٘مر يتٕمدى ٓ اإلىمرار نأ: صؾٕا

 .سم٤مًمِمؽ جي٥م ٓ اًمْمامن نأ: ؾصٕا

 .اًم٘مرسم٤مت إىم٤مُم٦م ذم ُم٤مذون طمدأ يمؾ نأ: صؾٕا

 .اًمسالُم٦م سمنمط ُم٘مٞمد ُمب٤مح اعمسٚمٛملم ـمريؼ ذم اعمرور نأ: صؾٕا

 .ًمٚمْمامن ؾمب٥م همػمه ذم اعمب٤مح اًمٗمٕمؾ نأ: صؾٕا

 .اًمْمامن ؾمب٥م اًمتٕمدي سمقصػ اًمتسبٞم٥م نأ: صؾٕا

 .همػمه إمم إض٤مومتف جيقز وٓ وم٤مقمٚمف إمم يْم٤مف آظمتٞم٤مري اًمٗمٕمؾ نأ: صؾٕا

 .ضمب٤مر اًمٕمجامء ضمرح نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

 (597ص: 4ًمخ. )ج: ُمٜمف: يمؾ ضمٜم٤مي٦م اقمؽمف هب٤م اجل٤مين ومٝمل ذم ُم٤مًمف وٓ يّمدق قمغم قم٤مىمٚمتف...ٕن اإلىمرار ا 

(2)
ًم٘م٧م ُمٞمت٤م ومٕمٚمٞمف دي٦م ذم إم وٓ رء ذم اجلٜملم... ٕن ُمقت إم أ: إن ُم٤مشم٧م صمؿ  ومّمؾ ذم اجلٜملمىم٤مل ذم ُمٜمف: ُم٤م 

 (599ص: 4طمد ؾمببل ُمقشمف ٕٟمف خيتٜمؼ سمٛمقه٤م إذ شمٜمٗمسف سمتٜمٗمسٝم٤م ومال جي٥م اًمْمامن سم٤مًمِمؽ اًمخ. )ج: أ

(3
و طمّم٤مة ومٕمٓم٥م سمف رضمؾ مل أو ضمٕمؾ ومٞمف سمقاري أؿ ومٞمف ىمٜمديال ُمٜمف: إذا يم٤من اعمسجد ًمٚمٕمِمػمة ومٕمٚمؼ رضمؾ ُمٜمٝم

يب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مٓ ٓ أيْمٛمـ وإن يم٤من اًمذي ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ همػم اًمٕمِمػمة ضٛمـ ىم٤مًمقا هذا قمٜمد 

وقمٚمٞمف  سم٘مقهلام ظمذواأيمثر اعمِم٤ميخ أ: وىم٤مل احلٚمقائل) اًمخ طمدأيْمٛمـ ذم اًمقضمٝملم ٕن هذه ُمـ اًم٘مرب ويمؾ 

 (يدصمف اًمرضمؾ ذم اًمٓمريؼ سم٤مب ُم٤م ،605ص: 4)ج: (اًمٗمتقى

(4)
و أو راؾمٝم٤م أو رضمٚمٝم٤م أص٤مسم٧م سمٞمده٤م أت اًمداسم٦م ُم٤م ٠موـمأىم٤مل ذم سم٤مب ضمٜم٤مي٦م اًمبٝمٞمٛم٦م: اًمرايم٥م ض٤مُمـ عم٤م  ُمٜمف: ُم٤م 

 (610ص: 4و ظمبٓم٧م ويمذا إذا صدُم٧م. )ج: أيمدُم٧م 

(5)
 (612ص: 4اٟم٘مٚم٥م قمغم همػمه. )ج:  يم٤مًمٜم٤مئؿ إذا 

(6)
وم٢من وـمكء سمٕمػم  ٠موـمأب وشمتٗمرع قمٚمٞمف ُمس٤مئؾ يمثػمة : ُمـ ىم٤مد ىمٓم٤مرا ومٝمق ض٤مُمـ عم٤م اًمب٤م صؾ إصقل ذم هذاأ هذا 

 (613ص: 4إٟمس٤مٟم٤م ضٛمـ سمف واًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م. )ج: 

(7)
ص٤مسم٧م ذم ٠مرؾمؾ هبٞمٛم٦م ويم٤من هل٤م ؾم٤مئ٘م٤م ومأن ُمـ أوضمد ُمٜمف اًمسقق طمتك  إٟم٤م شمريمٜم٤م ذًمؽ ذم ومٕمؾ اًمبٝمٞمٛم٦م إذا ُمٜمف: إٓ 

(614ص: 4ٞمف سمقاؾمٓم٦م اًمسقق. )ج: ومقره٤م يْمٛمٜمف ٕن اًمٗمٕمؾ اٟمت٘مؾ إًم

(8)
(614،615ص: 4و اه٤مرا ٓ ضامن قمغم ص٤مطمبٝم٤م. )ج: أو آدُمٞم٤م ًمٞمال أص٤مسم٧م ُم٤مٓ ٠مُمٜمف: ًمق اٟمٗمٚمت٧م اًمداسم٦م وم 
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 .سم٤مـمؾ قمٞم٤منٕا ذم ضمٞمؾ٠ماًمت نأ: صؾٕا

 .احل٘مٞم٘مٞم٦م وص٤مفٕا دون اًمنمقمٞم٦م وص٤مفٕا ذم اًمرساي٦م نأ: صؾٕا

 .ًمٚمرساي٦م ىم٤مـمع اًمٖمْم٥م نأ: صؾٕا

 .ومٕم٤مًمف٠مسم ُمؤاظمذ قمٚمٞمف اعمحجقر نأ: صؾٕا

 .شمٕمدي٤م يم٤من إذا اًمٕمٚم٦م ُمٜمزًم٦م يٜمزل اًمٕمٚم٦م ذط نأ: صؾٕا

 .اًمٕمب٤مد طم٘مقق ذم هب٤م ُمٕمتؼم ٓ اًم٘مّمد صح٦م نأ: صؾٕا

 .صحٞمح ىمقل اًمٞمٛملم نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ضمٞمؾ ٠مرؿمٝم٤م ويمؾ ذًمؽ يٚمزُمف طم٤مٓ ...ٕن اًمت٠مُمٜمف: إن دومع اعمقمم اًمٕمبد اجل٤مين ُمٚمٙمف وزم اجلٜم٤مي٦م وإن ومداه ومداه سم 

(618ص: 4اًمخ )ج: 

(2)
يمثر ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م صمؿ وًمدت وم٢مٟمف يب٤مع اًمقًمد ُمٕمٝم٤م ذم اًمديـ وإن ضمٜم٧م ضمٜم٤مي٦م مل أذون هل٤م ٠مُمٜمف: إذا اؾمتداٟم٧م إُم٦م اعم 

ن اًمديـ وصػ طمٙمٛمل ومٞمٝم٤م واضم٥م ذم ذُمتٝم٤م... ومٞمرسي إمم اًمقًمد ... سمخالف أيدومع اًمقًمد ُمٕمٝم٤م واًمٗمرق 

 (622ص: 4)ج:  اي٦م...اًمخاجلٜم٤مي٦م ٕن وضمقب اًمدومع ذم ذُم٦م اعمقمم ٓ ذم ذُمتٝم٤م ... واًمرس

(3)
)وىم٤مل  ىمٓمع... ٕن اًمٖمّم٥م اًمخأُمٜمف: ُمـ ىمٓمع يد قمبده صمؿ همّمبف رضمؾ وُم٤مت ذم يده ُمـ اًم٘مٓمع ومٕمٚمٞمف ىمٞمٛمتف  

 ،630ص: 4)ج: (ىمٓمع وُم٤مت قمٜمده ُٓمـ اًم٘مٓمعأ ٟمف همّم٥م قمبدا٠ميم اٟم٘مٓمٕم٧م اًمرساي٦م ص٤مر ذم اهلقاُمش: وإذا

 (سم٤مب همّم٥م اًمٕمبد واعمدسمر واًمّمبل واجلٜم٤مي٦م ذم ذاًمؽ

(4)
)ج:  ن ٕن اعمحجقر اًمخحمجقرا قمٚمٞمف ومامت ذم يده ضٛمـ أُمـ صمؿ: إذا همّم٥م ًمٚمٕمبد اعمحجقر قمٚمٞمف قمبدا  

(631ص: 4

(5)
و اهس٦م طمٞم٦م أو سمحٛمك ومٚمٞمس قمٚمٞمف رء وإن ُم٤مت ُمـ ص٤مقم٘م٦م أة ٠مُمٜمف:  ُمـ همّم٥م صبٞم٤م طمرا ومامت ذم يده ومج 

ٙمـ يْمٛمـ سم٤مإلشمالف وهذا إشمالف شمسبٞمب٤م ٕٟمف يْمٛمـ سم٤مًمٖمّم٥م ... وًم ومٕمغم قم٤مىمٚم٦م اًمٖم٤مص٥م اًمدي٦م   ٕن احلر ٓ

 (633ص: 4وذط اًمٕمٚم٦م.اًمخ )ج:  رض ُمسبٕم٦مأٟم٘مٚمف إمم 

(6)
 (634ص: 4ومٕم٤مًمف وصح٦م اًم٘مّمد اًمخ )ج: ٠مضٛمـ ٕٟمف يؤاظمذ سم ٓ ان اؾمتٝمٚمؽ اًمّمبل ُم٤م 

(7)
ح واًمٞمٛملم هؾ اًم٘مقل اًمّمحٞمأىم٤مل ذم سم٤مب اًم٘مس٤مُم٦م: وٓ ىمس٤مُم٦م قمغم صبل وٓ جمٜمقن ٕاهام ًمٞمس٤م ُمـ  ُمٜمف: ُم٤م 

 (637ص: 4اًمخ. )ج: 
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 .اًم٘متؾ اطمتامل شمتبع اًم٘مس٤مُم٦م نأ: صؾٕا

 يم٤من وإن ومٞمف دم٥م ٓ اًم٘مس٤مُم٦م ومٞمف دمري اًمب٤مىمل وضمد ًمق سمح٤مل يم٤من إن ولٕا اعمقضمقد نأ: صؾٕا

 .دم٥م اًم٘مس٤مُم٦م ومٞمف دمري ٓ اًمب٤مىمل وضمد ًمق سمح٤مل

 احل٤مدصم٦م شمٚمؽ ذم ؿمٝم٤مدشمف شم٘مبؾ مل ظمّمام يمقٟمف ُمـ ظمرج صمؿ طم٤مدصم٦م ذم ظمّمام اٟمتّم٥م ُمـ نأ: صؾٕا

 .سم٤مإلمج٤مع

 ؿمٝم٤مدشمف ىمبٚم٧م ومِمٝمد اًمٕمرض٦م شمٚمؽ سمٓمٚم٧م صمؿ ظمّمام يّمػم نأ قمرض٦م ًمرضمؾ يم٤مٟم٧م إذا: صؾٕا

 .سم٤مإلمج٤مع

 .قمٜمدٟم٤م ًمٚم٘م٤مشمؾ وصٞم٦م ٓ ٟمفأ: صؾٕا

 .ًمٚمقارث وصٞم٦م ٓ ٟمفأ: صؾٕا

                                                           
(1)

 (637ص: 4دي٦م. )ج:  ىمس٤مُم٦م وٓ سمف ومال صمرأ ٓ ُمـ صمؿ: إن وضمد ُمٞمت٤م 

(2)
هٚمٝم٤م اًم٘مس٤مُم٦م واًمدي٦م أس ذم حمٚم٦م ومٕمغم أو اًمٜمّمػ وُمٕمف اًمرأيمثر ُمـ ٟمّمػ اًمبدن أو أُمٜمف: ًمق وضمد سمدن اًم٘متٞمؾ  

ؾمف ومال رء أو رأو رضمٚمف أوضمد يده  وأس أىمؾ ُمـ اًمٜمّمػ وُمٕمف اًمرأو وضمد أوإن وضمد ٟمّمٗمف ُمِم٘مقىم٤م سم٤مًمٓمقل 

(637،638ص: 4قمٚمٞمٝمؿ ... وصالة اجلٜم٤مزة ذم هذا شمٜمسح٥م قمغم هذا إصؾ ٕاه٤م ٓ شمتٙمرر. )ج: 

(3)
ٟمف ىمتؾ أهؾ اعمحٚم٦م قمغم رضمؾ ُمـ همػمهؿ أؿمٝمد اصمٜم٤من ُمـ  قمغم هذيـ إصٚملم يتخرج يمثػم ُمـ اعمس٤مئؾ ُمٜمٝم٤م: إذا 

طمٜمٞمٗم٦م ضمٕمؾ هذه اعمسئٚم٦م ُمـ إصؾ إول  سم٤مأن ٠مهلل شمٕم٤ممم وىم٤مٓ: شم٘مبؾ يميب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اأمل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدهام قمٜمد

وُمٜمٝم٤م: ُمسئٚم٦م ٚمس احلٙمؿ صمؿ قمزل مل شم٘مبؾ ؿمٝم٤مدشمف ظم٤مصؿ ذم جم ُمـ إصؾ اًمث٤مين .وُمٜمٝم٤م: اًمقيمٞمؾ إذا ضمٕمال ومه٤م

سمٕمرض٦م  ٤مراظمّمٛملم سمؾ ص ص٤مرا ُم٤م يٓمٚمب٤من اًمِمٗمٕم٦م شم٘مبؾ ٕاهام ٓ قمغم اعمِمؽمي سم٤مًمنماء ومه٤م ؿمٝمدا اًمِمٗمٞمٕملم إذا

 (ُمع اهلقاُمش643ص: 4ذًمؽ. )ج: 

 د و ونں اقدعو ں

 

ی ا ي كا ں

ک

ا ل ےہ یہ 

 

ث
م

 

(4)
: دمقز إن يم٤من ُمب٤مذا وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل سمٕمد ظم٤مـمئ٤م وأًمٚم٘م٤مشمؾ قم٤مُمدا يم٤من  دمقز ىم٤مل ذم يمت٤مب اًمقص٤مي٤م: ٓ ُمٜمف: ُم٤م 

(656ص: 4ًمٚم٘م٤مشمؾ. )ج: 

(5)
(657ص: 4اًمقصٞم٦م. )ج:  ٟمٔمػم هذاًمقارصمف.... واهلب٦م ُمـ اعمريض ًمٚمقارث ذم  دمقز وُمـ صمؿ: وٓ 
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 .قمٜمدٟم٤م سم٤مًم٘مبقل يٛمٚمؽ سمف اعمقص نأ: صؾٕا

 .هؿٕوم٤م هؿٕسم٤م آسمتدء نأ: صؾٕا

 .ومال ٓ ُمٜمف،وُم٤م اؾمتثٜم٤مؤه يّمح سم٤مًمٕم٘مد إومراده يّمح ُم٤م نأ: صؾٕا

 .اًمقصٞم٦م صح٦م متٜمع ٓ اجلٝم٤مًم٦م نأ: صؾٕا

 .ولٕا قملم سم٤مًمث٤مين يراد قمٞمدتأ إذا روم٦ماعمٕم نأ: صؾٕا

 ذم وصٞمتف سمجٛمٞمع يضب صح٤مهب٤مأ ُمـ ومٙمؾ اًمثٚم٨م ضم٤موز ُم٤م ومٞمٝم٤م يٙمـ مل إذا اًمقص٤مي٤م نأ: صؾٕا

.اًمبٕمض قمغم اًمبٕمض ي٘مدم ٓ اًمثٚم٨م

 

                                                           
(1)

ن يٛمقت اعمقيص صمؿ يٛمقت اعمقص ًمف ىمبؾ اًم٘مبقل ومٞمدظمؾ اعمقص سمف ذم ُمٚمؽ أًم٦م واطمدة وهق ٠مُمٜمف: إٓ ذم ُمس 

(658ص: 4ورصمتف. )ج: 

(2)
سمدا أهؿ احل٤مضمتلم ... وأوص وقمٚمٞمف ديـ يٞمط سمامًمف مل دمز اًمقصٞم٦م ٕن اًمديـ ُم٘مدم قمغم اًمقصٞم٦م ٕٟمف أُمٜمف: ُمـ  

(658،659ص: 4سم٤مٕهؿ وم٤مٕهؿ. )ج:  أيبد

(3)
 اد احلٛمؾ سم٤مًمقصٞم٦م ومج٤مز اؾمتثٜم٤مؤهوص سمج٤مري٦م إٓ محٚمٝم٤م صح٧م اًمقصٞم٦م وآؾمتثٜم٤مء...ٕٟمف يّمح إومرأُمٜمف: ُمـ  

(660ص: 4)ج: 

(4)
ًمخ ن اجلٝم٤مًم٦م اأقمٓمقه ُم٤م ؿمئتؿ ٕٟمف جمٝمقل يتٜم٤مول اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم همػم أوص سمجزء ُمـ ُم٤مًمف ىمٞمؾ ًمٚمقرصم٦م أُمٜمف: ًمق  

(663ص: 4)ج: 

(5)
و ذم همػمه... ؾمدس ُم٤مزم ًمٗمالن ومٚمف ؾمدس واطمد ٕن أُمٜمف: ُمـ ىم٤مل ؾمدس ُم٤مزم ًمٗمالن صمؿ ىم٤مل ذم ذًمؽ اعمجٚمس  

(663،664ص: 4اًمسدس ذيمر ُمٕمروم٤م سم٤مإلض٤موم٦م إمم اعم٤مل واعمٕمروم٦م اًمخ )ج: 

(6)
اًمٕمتؼ  ٓإآؾمتح٘م٤مق ُمٜمف: ٕن اًمقص٤مي٤م ىمد شمس٤موت واًمتس٤موي ذم ؾمب٥م آؾمتح٘م٤مق يقضم٥م اًمتس٤موي ذم ٟمٗمس  

يٚمح٘مف اًمٗمسخ ُمـ  ىمقى وم٢مٟمف ٓأاعمقىمع ذم اعمرض واًمٕمتؼ اعمٕمٚمؼ سمٛمقت اعمقيص يم٤مًمتدسمػم اًمّمحٞمح وم٢مٟمف ي٘مدم ٕٟمف 

هؾ اًمقص٤مي٤م. )ج: أسم٘مل ُمـ اًمثٚم٨م سمٕمد ذًمؽ يستقي ومٞمف ُمـ ؾمقامه٤م ُمـ  ىمدم مم٤م ضمٝم٦م اعمقيص وهمػمه يٚمح٘مف وإذا

(سم٤مب اًمٕمتؼ ذم ُمرض اعمقت ،674ص: 4
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 .دٟمكٕا يدومع ىمقىٕا نأ: صؾٕا

 .ؾمبؼأ اًمديـ نأ: صؾٕا

 .همػمه سمقؾمٞمٚم٦م همػمه إمم يت٘مرب ُمـ اًمٚمس٤من قمرف ذم اًم٘مري٥م نأ: صؾٕا

 .شمريمف قمغم اإلمج٤مع اٟمٕم٘م٤مد سمٕمد يٕمتؼم ٓ اًمٚمٗمظ فم٤مهر نأ: صؾٕا

 

 .احل٘مٞم٘م٦م إمم يٜمٍمف اعمٓمٚمؼ نأ: صؾٕا

 .اعمقيص ُم٘مّمقد ُمـ يٕمرف ُم٤م قمغم شمٜمٗمذ إٟمام اًمقصٞم٦م نأ: صؾٕا

 .سم٤معمٔمروف ًمف اعمقص يِم٤مرك ٓ سم٤مًمٔمرف ًمف اعمقص نأ: صؾٕا

                                                           
(1)

ًمػ درهؿ وم٘م٤مل صدىمتام أسمٞمؽ أسمقك ذم اًمّمح٦م وىم٤مل رضمؾ زم قمغم أقمت٘مٜمل أٜمف:  ُمـ شمرك قمبدا وم٘م٤مل ًمٚمقارث ُم 

ٟمف سمٕمد وىمققمف أىمقى...وإىمقى  اًمخ  ... إٓ أيب طمٜمٞمٗم٦م ...ٕن اإلىمرار سم٤مًمديـ أوم٢من اًمٕمبد يسٕمك ذم ىمٞمٛمتف قمٜمد 

 (ُمٚمخّم٤م ،677ص: 4ؾمبؼ. )ج: أـ ٓ يتٛمؾ اًمبٓمالن ومٞمدومع ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك سم٢مجي٤مب اًمسٕم٤مي٦م وٕن اًمدي

 د و ون

 

ا ل ےہا ں

 

ث
م
 ں اقدعو ں ىك ا ي ك یہ 

(2)
وص ٕىم٤مرسمف ومٝمل ًمألىمرب وم٤مٕىمرب ُمـ يمؾ ذي رطمؿ حمرم ُمٜمف وٓ يدظمؾ ومٞمف اًمقاًمدان أُمٜمٝمام: ُمـ  

 ،680ص: 4واًمقًمد..ٕن اًم٘مري٥م  اًمخ .وشم٘مرب اًمقاًمد واًمقًمد سمٜمٗمسف ٓ سمٖمػمه وٓ ُمٕمتؼم سمٔم٤مهر اًمٚمٗمظ. )ج: 

 (ٞم٦م ًمألىم٤مرب وهمػمهؿسم٤مب اًمقص

 د و ون

 

ا ل ےہا ں

 

ث
م
ں اقدعو ں ىك ا ي ك یہ 

(3)
يب طمٜمٞمٗم٦م ٕن اؾمؿ إهؾ طم٘مٞم٘م٦م ذم اًمزوضم٦م ...واعمٓمٚمؼ اًمخ أوص ٕهؾ ومالن ومٝمل قمغم زوضمتف قمٜمد أُمٜمف:  ُمـ  

 (681ص: 4)ج: 

(4)
هٚمف أومٞمخرضمف إمم  هٚمف ذم همػم اًمٙمقوم٦مأن يٙمقن اعمقيص ًمف وأن خيرج اًمٕمبد ُمـ اًمٙمقوم٦م إٓ أُمٜمف: ًمٞمس ًمٚمٛمقص ًمف  

ن يٚمزُمف أن يٛمٙمٜمف ُمـ ظمدُمتف ومٞمف سمدون أًمٚمخدُم٦م هٜم٤مًمؽ...ٕن اًمقصٞم٦م اًمخ وم٢مذا يم٤مٟمقا ذم ُمٍمه ومٛم٘مّمقده 

 (سم٤مب اًمقصٞم٦م سم٤مًمسٙمٜمك واخلدُم٦م واًمثٛمرة  ،685،686ص: 4ُمِم٘م٦م اًمسٗمر. )ج: 

(5)
أوص ًمرضمؾ و أًمثٚم٨م ظمر وهل خترج ُمـ ا٠مُم٦م ًمرضمؾ وسمام ذم سمٓمٜمٝم٤م ٔوص سمأإذا إصؾ  ٟمٔم٤مئر: ُمٜمٝم٤م:  هلذا 

 (686،687ص: 4وص وٓ رء ًمّم٤مطم٥م اًمٔمرف ذم اعمٔمروف. )ج: أظمر سمٗمّمف ... يم٤من يمام سمخ٤مشمؿ ؤ
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 .اخل٤مص سمٛمٜمزًم٦م اإلطم٤مـم٦م ؾمبٞمؾ قمغم احلٙمؿ صمبقت ُمقضمبف اًمذي اًمٕم٤مم نأ: صؾٕا

  .سم٤مـمٚم٦م سم٤معمٕمّمٞم٦م اًمقصٞم٦م نأ: صؾٕا

 ٓ نأو اًمديـ ُمقرأ ذم وصمؼٕوا طمقطٕسم٤م ومٞمف يؤظمذ نأ اعمِمٙمؾ اخلٜمثك ذم صؾٕا نأ: صؾٕا

 .صمبقشمف ذم اًمِمؽ وىمع طمٙمؿ سمثبقت يٙمؿ

 .ُمٕمٚمقُم٦م ُمٕمٝمقدة ص٤مرت إذا شمٕمتؼم إٟمام اإلؿم٤مرة نأ: صؾٕا

 .دٟم٤م ممـ اخلٓم٤مب سمٛمٜمزًم٦م ى٠مٟم ممـ اًمٙمت٤مسم٦م نأ: صؾٕا

 .اإلسم٤مطم٦م إوم٤مدة ذم اًمضورة ُمٜمزًم٦م شمٜمزل اًمٖمٚمب٦م نأ: صؾٕا

 

 

                                                           
(1

 (687ص: 4ٟمّمٗملم قمٜمد حمٛمد. )ج:  إذاومّمؾ سملم اإلجي٤مسملم جيٕمؾ اًمٗمص سمٞمٜمٝمام

(2)
سم٤مـمٚم٦م ٕن هذه  ضم٤مزت اًمقصٞم٦م قمٜمده  وىم٤مٓ: اًمقصٞم٦م(وص هيقدي سمداره يمٜمٞمس٦م ًم٘مقم همػم )ُمسٚمٛملمأُمٜمف: إن  

 (سم٤مب وصٞم٦م اًمذُمل 688،689ص: 4)ج:  اًمخ ُمٕمّمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م ..  واًمقصٞم٦م

(3)
وىمػ ظمٚمػ اإلُم٤مم ىم٤مم سملم صػ  شمتخرج ُمس٤مئؾ يمثػمة ُمٜمٝم٤م: إذا اًمب٤مب وقمغم هذا صؾ إصقل ذم هذاأ هذا 

 (يمت٤مب اخلٜمثك ،702ص: 4اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء. )ج: 

(4)
ٟمِمٝمد قمٚمٞمؽ سمام ذم هذا اًمٙمت٤مب إٔظمرس يمت٤مب وصٞمتف وم٘مٞمؾ ًمف ىم٤مل ذم ُمس٤مئؾ ؿمتك: إذا ىمرىء قمغم ا ُمٜمف: ُم٤م 

ٟمف إىمرار ومٝمق ضم٤مئز وٓ جيقز ذًمؽ ذم اًمذي يٕمت٘مؾ أو يمت٥م وم٢مذا ضم٤مء ُمـ ذًمؽ ُم٤م يٕمرف أؾمف إي ٟمٕمؿ أسمر ٠موُم٠موم

 (705ص: 4ن اإلؿم٤مرة اًمخ )ج: أًمس٤مٟمف قمٜمدٟم٤م وقمٜمد اًمِم٤مومٕمل  جيقز ذم اًمقضمٝملم ...ًمٜم٤م 

(5)
و يقُمكء إيامء يٕمرف سمف وم٢مٟمف جيقز ٟمٙم٤مطمف وـمالىمف وقمت٤مىمف ...ٕن اًمٙمت٤مسم٦م أيمت٤مسم٤م ُمٜمف: إذا يم٤من إظمرس يٙمت٥م  

 (705ص: 4اًمخ. )ج: 

(6)
و يم٤مٟم٤م أيمثر أيمؾ وإن يم٤مٟم٧م اعمٞمت٦م أيمثر حترى ومٞمٝم٤م وأُمٜمف:  إذا يم٤مٟم٧م اًمٖمٜمؿ ُمذسمقطم٦م وومٞمٝم٤م ُمٞمت٦م وم٢من يم٤مٟم٧م اعمذسمقطم٦م  

ن اًمٖمٚمب٦م اًمخ. )ج: أيمثر ...ًمٜم٤م أوإن يم٤مٟم٧م اعمذسمقطم٦م  ٓ جيقز إيمؾ ...  مل يؤيمؾ...قمٜمدٟم٤م.وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل:ٟمّمٗملم

 (706ص: 4
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 هجري 1426 /صٗمراعمٔمٗمر16 سمت٤مريخ اهلداي٦م ُمـ اًمراسمع اجلزء صقلأ مت٧م

 ۔اًمسب٧م يقم ُمـ اًمٕمٍم ىمبؾ م،2003 سمريؾأ/19 اعمقاومؼ

چودلں  چمر لمتشچ ےچ وچ ےلہچودلجءز(ک ےچایلو چ::دہافدئہ: چد ں رسیچودلچ ےچایلو چ۸۳ای ہچنو ہکچرا   چایں    کچںیہچ

 

ت

کچںیہچایں   چرسیتیچودلچ ےچایلو چ::۴۶::

 

کچںیہچایں   چنویھتچودلچ ےچایلو چ::۳۸ت

 

کچںیہچ۔۰۱۱ت

 

 ت

چ ےچہخسنچوکاینبد چانب

 

 ر چٹیگچ،اتلم 
ہ
چوب

 

ہےی ےچ،ماذایرمایتعجچ ےچافدئہ:وحایول چیکچرمایتعجچ ےچےئلچہبتکمچرشتکچہیملعچریبں   ت

چایکاجےکس۔ءزایمکچایہللچریخای۔

 

الش

 

ےیہکچیسکچمراشیینچےسچےتچبچوہےئچوحایہلچودلیچت

 

 ےئلچاییسچہخسنچیکچرطفچ  وجعچایکاجےئچت

چایقحل

 

 ایاسح 

چ

 

ہث
ی
و مچایدحل

عل
صچیفچ

ص

 

خ

 

مت

 افلضچں 

چرکاییچ۔

 

  

 

ےیں

 

و مچایسالہیمچعالہمچدمحمچویفسچونب  یچت
عل
 اجہعمچ

 اح چدم  ش:دم  ہسچایرشفچایولعلم

چچ

 

ےیخ

 

 س

 ر چرکاییچ۔اجہعم
ہ
چوج

 

 چایرشفچایادمای  شچناتسل 

 

 


